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LÍFIÐ Högni 
Egilsson leggur 
land undir fót 
á morgun  
og spilar á 
tónleikum 
einn síns 
liðs. 
24–26

SKOÐUN Katrín Jakobsdóttir 
skrifar um tónlistarnám. 12-13

SPORT Hörður Axel Vilhjálms-
son farinn frá Grikklandi. 14

TÍMAMÓT Tveir kórar renna 
saman í einn. 20

PLÚS 2 SÉRBLÖÐ l FÓLK  l  LÍFIÐ
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Haustið tekur völdin  Enginn þarf víst að velkjast í vafa um hvaða árstíð er tekin við. Laufunum rigndi með 
regndropunum við Listasafn Einars Jónssonar við Eiríksgötu í Reykjavík í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SKÓLAMÁL Hægt er að spara 400 
til 500 milljónir króna á ári með 
breytingum á fyrirkomulagi mötu-
neytisþjónustu Reykjavíkurborgar 
í grunn- og leikskólum. Þetta er 
niðurstaða starfshóps um fjárhag 
skóla- og frístundasviðs.

Markmið hópsins var að leita 
leiða til að bæta þjónustu sviðsins 
og auka hagkvæmni í rekstri en 
borgin rekur um það bil hundrað 
mötuneyti. Tvær tillögur komu frá 
hópnum að breyttu fyrirkomu-
lagi mötuneytisþjónustu. Í fyrsta 
lagi að þjónustan verði útvistuð 
þar sem slíkt er talið hagkvæmt og 
fýsilegt, með tilliti til aðbúnaðar, 
starfsmannahalds og svo fram-
vegis. Í öðru lagi að aukið samstarf 
verði milli starfsstöðva innan sama 
hverfis.

Skúli Helgason, formaður Skóla- 
og frístundasviðs, segir að fyrir utan 
almenna hagræðingu þarfnist mörg 
mötuneyti endurnýjunar eða séu í 
óheppilegu rými. Í þeim tilfellum 
gæti verið hagkvæmara að bjóða 
þjónustuna út eða fara í samstarf 
við aðra skóla en að fara í kostn-
aðarsamar endurbætur.

„Á mörgum stöðum í borginni eru 
leikskólar, skólar og frístundaheim-
ili á sama blettinum og kannski ekki 
hagkvæmt að vera með fullbúin 
eldhús að framleiða mat á öllum 
þessum stöðum.“

Skúli bætir við að einnig sé erfitt 
á sumum stöðum að manna stöður 
í mötuneytunum og sameining eða 
útvistun gæti verið lausn á þeim 
vanda.

„Það hefur verið erfitt að fá mat-
ráða í þessi störf enda vaxandi 
ásókn í matreiðslufólk í atvinnu-
lífinu, meðal annars út af uppbygg-
ingu ferðaþjónustu.“

Nýlega var fyrsta skrefið stigið 
í þessari vinnu með því að senda 
könnun til allra stjórnenda leik- 
og grunnskóla. Kallað er eftir við-
horfum þeirra til mismunandi val-
kosta; það er útvistunar, samstarfs á 
hverfagrunni eða óbreytts ástands.

„Við ætlum að vinna þetta í nánu 
samstarfi við skólana. Þetta snýst í 
grunninn um að nýta fjármunina 
vel og nýta þá í góða þjónustu við 
börnin sjálf í stað þess að binda þá í 
húsnæðiskostnað eða stoðþjónustu 
sem væri ef til vill hægt að sinna 
með betri og hagkvæmari hætti.“

Skúli segir að ekki verði slegið af 
kröfum um hollan og fjölbreyttan 
mat. „Í svona stóru kerfi eins og hjá 
okkur þá er mismunandi eftir stöð-
um hversu góð þjónustan er. Fram-
tíðartakmarkið er að sjálfsögðu að 
þjónustan sé góð alls staðar og ef 
við bjóðum þjónustuna út verða 
gerðar samræmdar kröfur um gæði. 
Okkar stefna er sú að gæðin verði 
jafn mikil eða meiri en þau eru í 
dag.“ – ebg 

Skoða útvistun 
og sameiningu 
mötuneyta
Hægt er að spara allt að fimm hundruð milljónir 
með breytingum á fyrirkomulagi mötuneytis-
þjónustu í skólum Reykjavíkur. Starfshópur skoðar 
í samstarfi við skólastjórnendur hvort bjóða eigi 
þjónustuna út eða sameina mötuneyti innan hverfa.

MARIBOWL
Mikið úr val af Iittala 
vörum í verslun okkar.

LÍFIÐ Á ljóðmyndasýningunni Skúma-
skot er blandað saman ljósmyndum 
og ljóðum. Sýningin er vettvangsferð 
um ókönnuð svæði borgarinnar og 
eru sýningarstaðirnir 100 götugluggar 
víðsvegar um borgina. Ljóðin sömdu 
skáldin Valgerður Þóroddsdóttir og 
Ásta Fanney Sigurðardóttir og ljós-
myndirnar tók Gulli Már.

„Við fórum saman í vettvangsferðir 
á staði í Reykjavík sem við annaðhvort 
áttum ekkert erindi á eða höfðum 
bara aldrei komið á. Svona gleymdir 
staðir í borginni. Við löbbuðum um, 
ræddum saman og Gulli tók myndir,“ 
segir Valgerður.

Glöggir vegfarendur ættu að verða 
varir við verkin þegar keyrt, gengið 
eða hjólað er um borgina. Til dæmis 
má sjá nokkur verkanna í auglýsinga-
rýmum strætóskýla. – gló / sjá síðu 24

Það hefur verið 
erfitt að fá matráða í 

þessi störf enda vaxandi 
ásókn í matreiðslufólk í 
atvinnulífinu, meðal annars 
út af uppbyggingu ferða-
þjónustu.
Skúli Helgason  
formaður Skóla- og  
frístundasviðs 
Reykjavíkur

Yfirtaka 
auglýsingarými



sveitarstjórnir Hornfirðingar 
vilja að breytingar verði gerðar 
á frumvarpi til laga um náttúru
vernd þannig að heimild til að slá 
upp tjaldi í byggð verði þrengd svo 
aðeins verði leyfilegt að tjalda á 
skipulögðum tjaldsvæðum.

Í umsögn sem lögð var fyrir 
bæjarráð Hornafjarðar er rakið að í 
frumvarpinu sé „fjallað um heimild 
til að tjalda í byggð við alfaraleið í 
óræktuðu landi til einnar nætur“ í 
tjöldum sem ætluð séu til gistingar.

Segir í umsögninni að æ fleiri 
ferðamenn velji að ferðast á bíla
leigubílum og svokölluðum „camp
erum“ fremur en í skipulögðum 
hópferðum.

„Samhliða þessu hefur orðið vart 
við að ferðafólk skilur eftir úrgang 
af ýmsu tagi. Kostnaður við að 
hreinsa úrgang eftir ferðamenn 
við áningarstaði fellur á sveitar
félagið og aðra landeigendur,“ segir 
í umsögninni. Bent er á að mikil 
uppbygging hafi orðið á tjald
stæðum og greiður aðgangur sé að 
tjaldstæðum í byggð þar sem öll 
aðstaða sé til staðar.

„Ferðamenn sem fara um landið 
í byggð ættu í langflestum eða 
öllum tilfellum að geta komist á 
skipulögð tjaldsvæði. Það er því 
með öllu óþarft að veita svo víð
tæka heimild til að slá upp tjöldum 
í byggð sem frumvarpið gerir ráð 
fyrir,“ segir í umsögn Hornfirðinga.

Sveitarstjórn Skaftárhrepps vill 
ekki að heimilt verði að nota tjald
vagna, fellihýsi og hjólhýsi nema á 
skipulögðum svæðum utan þétt

býlis nema með sérstöku leyfi. Í 
frumvarpinu er gert ráð fyrir að 
það sé leyft á óræktuðum svæðum 
í vegasambandi.

„Næturdvöl veldur ónæði á 
landeiganda og aðra ferðamenn, 
óþrifnaði vegna úrgangs, ásamt 
aukinni eldhættu á viðkvæmum 
landsvæðum,“ segir í umsögn 
Skaftárhrepps þar sem jafnframt 
er varað við ýmsum hættum 
vegna náttúruhamfara. „Erfitt er að 
tryggja öryggi þeirra sem dveljast 
utan merktra svæða.“ 
gar@frettabladid.is

Ekki megi tjalda nema 
á sérstökum svæðum
Sveitarstjórn Skaftárhrepps telur að ekki eigi að leyfa ferðafólki að halda til í 
tjöldum og húsbílum nema á skipulögðum svæðum. Hornfirðingar vilja ekki 
að leyft sé að tjalda til einnar nætur í byggð nema á til þess gerðum stöðum.

Hornfirðingar vilja ekki að menn tjaldi hvar sem er. Fréttablaðið/Daníel

Það er því með öllu 
óþarft að veita svo 

víðtæka heimild til að slá 
upp tjöldum í byggð sem 
frumvarpið gerir ráð fyrir.

TRYGGÐU ÞÉR
MIÐA Á TIX.IS

EYÞÓR INGI · MAGNI · VALDIMAR · SALKA SÓL
ÁSAMT SÉRSVALINNI ROKKSVEIT

UNDIR STJÓRN JÓNS ÓLAFSSONAR

HÁSKÓLABÍÓ
31. OKTÓBER

Í REYKJAVÍK VEGNA FJÖLDA ÁSKORANA!

Pegida-mótmælendur minntust þess í Dresden í gær að ár er frá fyrstu mótmælum samtakanna, en hópurinn samanstendur af „þjóðræknum Evr-
ópubúum“ sem segjast á móti áhrifum íslams á Vesturlöndum. Hér er hópurinn fyrir framan Semper-óperuhúsið. Á sama tíma kom fólk saman til 
að andæfa málflutningi Pegida-fólksins. Fréttablaðið/EPa

Óttaslegnir koma saman í Dresden Veður

Í dag spáir vaxandi suðaustanátt og rigningu 
eða sannkölluðu slagviðri, en norðaustan 
til verður þó þurrt fram á kvöld. Hitinn fer 
smám saman lækkandi, en þó má búast við 
2 til 7 stiga hita á láglendi. Það kólnar hins 
vegar í nótt og gæti vel myndast hálka á 
blautum fjallvegum.  sjá sÍðu 18
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reykjavÍk Borgarfulltrúar Sjálf
stæðisflokksins munu í dag leggja 
fram tillögu sem felur það í sér að 
skora á Alþingi að selja borgarstjórn 
sjálfdæmi um hvort borgarfulltrú
um verði fjölgað eða ekki. Kjartan 
Magnússon borgarfulltrúi er flutn
ingsmaður tillögunnar.

Kveðið er á um að fjöldi aðal
manna í sveitarstjórn skuli vera 
2331 í sveitarfélagi með fleiri en 
hundrað þúsund íbúa í sveitar
stjórnarlögum. Ákvæðið sem um er 
rætt á að taka gildi í síðasta lagi í lok 
næsta kjörtímabils borgarstjórnar.

Þegar ákvæðið tekur gildi verður 
Reykjavíkurborg skylt að fjölga 
kjörnum borgarfulltrúum um átta 
til sextán. – þea

Fara fram á 
sjálfdæmi 
borgarstjórnar

aLÞinGi Bankasýsla ríkisins gat 
ekki svarað framlögðum spurning
um varaformanns fjárlaganefndar, 
Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, þing
manns Sjálfstæðisflokks, á fundi 
nefndarinnar í gær. Til umræðu var 
sala Arion banka á hlut í Símanum 
áður en kom að almennu hluta
fjárútboði. Ástæða þess að skorti á 
svör var að Bankasýslan hafði ekki 
gögn undir höndum frá bankanum. 

„Við í fjárlaganefnd erum að kalla 
eftir upplýsingum á grunni megin
markmiða eigendastefnu sem við 
sjálf höfum sett okkur. Markmiðið 
er að byggja upp traust. Þetta snýst 
ekki um eitt mál, þetta er mun 
stærra en það,“ segir Guðlaugur Þór.

Bjarkey Gunnarsdóttir, þing
maður VG, segir þennan gerning 
Arion banka óforsvaranlegan og 
telur að bankinn eigi ekki að veita 
vildarvinum sínum sérstök kjör. 
Hún segir erfitt fyrir ríkið að standa 
við eigendastefnu sína um traust ef 
hún getur ekki fengið upplýsingar 
frá bankasýslu ríkisins.

Guðlaugur Þór telur eðlilegt að 
bíða eftir upplýsingum áður en 
menn ana að einhverri niðurstöðu 
í málinu. „Ég ætla ekki að fella neina 
dóma fyrr en ég hef fengið að sjá þau 
gögn sem varpa ljósi á stöðuna og 
lýsa hvernig á málum var haldið. 
Það er alls ekki tímabært á þessari 
stundu,“ segir Guðlaugur Þór. – sa

Bankasýsla 
gat ekki 
svarað

Ég ætla ekki að fella 
neina dóma fyrr en 

ég hef fengið að sjá þau gögn 
sem varpa ljósi 
á stöðuna.

Guðlaugur Þór 
Þórðarson,
varaformaður fjár-
laganefndar Alþingis



Sterkur, tímalaus og einstakur

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · www.audi.is

Nýr Audi Q7 

Nýr og tilkomumikill Audi Q7 er einstakur hvað varðar aksturseiginleika og upplýsingakerfi ásamt 
því að vera í fremstu röð þegar kemur að aðstoðarkerfum fyrir ökumann. Hann leggur meðal annars 
í stæði, bakkar með kerru og keyrir sjálfur í umferðaröngþveiti. Nýr Audi Q7 er búinn fullkomnu 
quattro® fjórhjóladrifi. Hann er sterkur og stæðilegur lúxusjeppi en 325 kílóum léttari og 26% 
eyðslugrennri en áður.



Aðeins örfáar sýningar: 

Sun. 18. okt .  kl .  13.00

Sun.  1.  nóv.  kl .  13.00

Sun. 15. nóv. kl .  13.00

Sun. 22. nóv. kl .  13.00

Barnasýning ársins 
Sproti ársins 

Gríman 2015

- DV    - S.J. Fréttablaðið

Efnahagsmál „Lækkun langtíma-
vaxta á íbúða lánum grefur undan 
peningastefnunni og minnkar bit 
stýrivaxtahækkana,“ segir Ásdís 
Kristjánsdóttir, forstöðumaður 
efnahagssviðs Samtaka atvinnulífs-
ins. Hún segir lækkanir á vöxtum 
íbúðalána til þess fallnar að auka 
verðbólgu.

Ásdís bætir við að vaxtalækkanir 
komi til með að auka eftirspurn á 
fasteignamarkaði og þrýsti þar með 
fasteignaverði upp, með tilheyr-
andi áhrifum á verðbólgu. „Þegar 
vextir lækka þá lækkar fjármögn-
unarkostnaður miðað við óbreytt 
veðhlutfall og kaupgeta einstakl-
inga á fasteignamarkaði eykst.“

Ásdís bendir á að búist sé við 
frekari vaxtahækkunum Seðla-
bankans, þótt þeim hafi verið hald-
ið óbreyttum við síðustu vaxta-
ákvörðun. Það sé furðuleg staða að 
langtímavextir á markaði lækki við 
slíkar aðstæður. „Erlendir aðilar sjá 
mikinn þrótt í íslensku efnahagslífi 
ólíkt til dæmis því sem við sjáum í 
Evrópu,“ segir Ásdís og bætir við að 
áhugi þeirra á að fjárfesta í löngum 
ríkisbréfum hafi því aukist mjög 
hratt á síðustu mánuðum. Aukin 
eftirspurn eftir slíkum bréfum hafi 
því leitt til þess að langtímavextir 
hafi lækkað. „Þetta er undarleg 
staða,“ segir Ásdís. 

„Þetta minnir um margt á stöð-
una 2004-2005 þegar Seðlabankinn 
hækkaði vexti til að sporna gegn 
aukinni þenslu og verðbólgu. Á 
sama tíma leiddi aukin samkeppni 
á íbúðalánamarkaði hins vegar til 
þess að langtímavextir fóru lækk-
andi. Þá var það Íbúðalánasjóður 
sem keppti við viðskiptabankana 
en í dag eru það lífeyrissjóðirnir,“ 
bætir hún við.

Ásdís segir líka skipta máli hver 
veðhlutföllin eru. „Aðgengi að 
lánsfé ræðst ekki aðeins af vaxta-

kostnaði heldur einnig veðhlut-
falli. Á árunum 2004-2006 voru í 
boði allt að 100% íbúðalán en sú 
staða er ekki uppi núna. Fyrstu 
kaupendur þurfa enn sem komið 
er að reiða fram eigið fé en fjár-
magnskostnaðurinn er hins vegar 
að lækka.“

Valdimar Ármann, sérfræðingur 
hjá GAMMA og aðjúnkt við hag-
fræðideild Háskóla Íslands, tekur 
undir þá skoðun að vaxtalækkunin 
vinni gegn vaxtahækkunum Seðla-
bankans. Hann tekur fram að þessi 
lækkun sé bein afleiðing af þróun 
ávöxtunarkröfu af ríkisskulda-

bréfum. „Ríkisskuldabréfavextir 
leggja ákveðið gólf á markaði og 
menn miða við það,“ segir Valdi-
mar. Þetta þýði að lífeyrissjóðurinn 
og bankinn séu alls ekki markvisst 
að ganga gegn markmiðum Seðla-
bankans.

Þá segir Valdimar að menn geti 
líka spurt sig út í aðgerðir sveitar-
félaga sem hafa heitið því að niður-
greiða lán til fyrstu kaupenda. „Er 
það þá að ógna fjármálastöðug-
leika? Það eykur lánsfjármagn og 
eykur þar af leiðandi eftirspurn 
eftir íbúðum,“ segir Valdimar. 
jonhakon@frettabladid.is

Lægri vextir hækka íbúðaverð
Lækkun vaxta á íbúðalánum dregur úr áhrifum af vaxtahækkunum Seðlabankans. Forstöðumaður efna-
hagssviðs Samtaka atvinnulífsins segir okkur í sömu stöðu og árið 2004. En veðhlutfallið skiptir líka máli. 

Lífeyrissjóður verslunarmanna lækkaði vexti á verðtryggðum lánum úr 3,7 prósentum í 3,6. Fastir vextir á verðtryggðum 
lánum Arion banka lækkuðu úr 3,9 prósentum í 3,8 og úr 7,5 í 7,25 á óverðtryggðum. FréttAbLAðið/ViLheLm

Þetta minnir um 
margt á stöðuna 

2004-2005 þegar Seðlabank-
inn hækkaði vexti til að 
sporna gegn aukinni þenslu 
og verðbólgu.

Ásdís Kristjáns-
dóttir, forstöðu-
maður efnahags-
sviðs Samtaka 
atvinnulífsins

skipulagsmál „Að mati Reykjavíkur-
borgar verður að draga í efa stjórn-
sýslulegt hæfi forsætisráðherra til þess 
að taka afstöðu til erindis Minjastofn-
unar Íslands um tillögu að friðlýsingu 
hafnargarðsins,“ segir í umsögn Krist-
bjargar Stephensen borgarlögmanns 
vegna friðlýsingar á hafnargarði sem 
nýlega uppgötvaðist við Reykjavíkur-
höfn.

Borgarlögmaður vísar í grein á 
heimasíðu Sigmundar Davíðs Gunn-
laugssonar forsætisráðherra um „ugg-
vænlega þróun“ í skipulagsmálum 
borgarinnar. „Í niðurlagi greinarinnar 
skrifar ráðherra „[f]ornleifar sem 
fundust á lóðinni við hlið Iðnaðar-
bankahússins verða friðaðar sem og 
hafnargarðurinn við hinn enda 
Lækjargötunnar“,“ bendir borgarlög-
maður á. „Verður að telja að ráðherra 
tjái sig þarna um skoðun sína á friðun 
hafnargarðsins með afgerandi hætti.“

Þá segir borgarlögmaður Sigmund 
Davíð hafa komið að málinu á fyrri 
stigum. Forstöðumaður Minjastofn-

unar Íslands hafi upplýsti að forsætis-
ráðherra hefði á fundi í ráðuneytinu í 
sumar fengið kynningu á málinu frá 
stofnuninni. Um það leyti hafi afstaða 
Minjastofnunar breyst úr því hafnar-
garðinn ætti að vernda að hluta í það 
að ætti að vernda garðinn að fullu.

„Að því virtu að ráðherra hefur 
áður tjáð skoðun sína á friðun hafn-

argarðsins með afgerandi hætti og 
átt aðkomu að málinu á fyrri stigum 
leiða öll rök til þess að draga megi í 
efa stjórnsýslulegt hæfi hans til að 
taka nú afstöðu til málsins með vísan 
til hæfisreglna stjórnsýsluréttarins,“ 
segir í umsögn borgarlögmanns.

Í umsögn borgarlögmanns er síðan 
ákvörðun Minjastofnunar um friðlýs-
ingu hafnargarðsins gagnrýnd. Hand-
hafi lóðarinnar Austurbakka 2 hafi 
kynnt metnaðarfull áform um hvernig 
hafnargarðurinn verði varðveittur að 
hluta og gerður almenningi sýnilegur. 
Friðlýsing sé íþyngjandi og ónauð-
synleg.

„Það er því von Reykjavíkurborgar 
að ná megi samkomulagi um ásættan-
lega lausn í málinu sem ekki hefði í för 
með sér verulegt tjón fyrir þá aðila sem 
eiga réttindi á lóðinni og stórkostlegan 
kostnað fyrir ríkissjóð.“

Ekki fengust svör við því í forsætis-
ráðuneytinu í gær hvernig ráðherra 
bregst við kröfu um að víkja í málinu.
 – gar

Ráðherra víki í friðlýsingardeilu

Gamli hafnargarðurinn sem reykjavík 
og minjastofnun greinir á um hvort 
þurfi að friðlýsa. FréttAbLAðið/GVA

landbúnaður „Það hefur nánast 
ekkert færi gefist í október á að slá. 
Það eru mjög víða óslegnir akrar. Þar 
að auki fór sprettan í vor seint af stað 
og því hefur þroskinn verið seinna á 
ferðinni,“ segir Ólafur Eggertsson, for-
maður Landssambands kornbænda. 
Ólafur segir ástandið mjög dapurt á 
Norður- og Austurlandi en þó skárra 
að vestan og sunnan.

Ástæðuna segir hann mikla vætu, 
en ekki er hægt að slá meðan rignir og 
meðan landið er blautt.

Þeir bændur sem ekki náðu að slá 
akra sína í fyrri hluta september eru 
varla byrjaðir að slá. Ólafur segir það 
mjög óvenjulegt, hann segir bændur 
venjulega vera að slá restina um þetta 
leyti. Sjálfur er Ólafur ekki búinn að 
slá sína akra og segist hann aldrei hafa 
lent í slíku áður.

„Sums staðar eru fréttir af því að álft 
og gæs séu búnar að skemma akra. 
Það er vandamál á sumum svæðum 
sem engin leið er að ráða við. Menn 
hika við að auka við kornræktun á 
meðan þessi vágestur leggst á þetta 
ár eftir ár,“ segir hann.

Ólafur segir þó að nú fari veður 
kólnandi og það geti leitt til þess að 
færi gefist á að slá akra. „Menn eru 
ekki alveg vonlausir með að ná ökrum 
sem standa vel ennþá og hafa ekki 
verið troðnir niður af álft. Við játum 
okkur ekki sigruð ennþá en víða hafa 
akrar skemmst vegna bleytu, álftar 
eða gæsar,“ segir Ólafur. – þea

Slá ekki 
meðan land 
er blautt

Menn hika við að 
auka við korn-

ræktun á meðan þessi 
vágestur leggst á þetta ár  
eftir ár.

Ólafur Eggertsson, 
formaður Lands-
sambands korn-
bænda

kjaramál Verkfall SFR og Sjúkra-
liðafélags Íslands (SLFÍ) heldur áfram 
í dag eftir slæmt gengi í samninga-
viðræðum í gær. Viðræður stóðu yfir 
langt fram á kvöld. Árni Stefán Jóns-
son, formaður SFR, segir ekki hafa 
gengið jafn vel og væntingar voru til 
eftir sunnudaginn.

„Við áttum von á aðeins betri svör-
um við því sem við lögðum fram í gær 
[sunnudag] en þeim sem við fengum 
í dag [mánudag]. Það olli okkur hug-
arangri og við erum að reyna að leysa 

úr þessu,“ segir Árni um kjaravið-
ræður SFR, SLFÍ og Landssambands 
lögreglumanna við ríkið.

Alvarleg staða myndaðist vegna 
verkfalla á bráðamóttöku Land-
spítalans í Fossvogi í gær þar sem 
erfiðlega gekk að koma sjúklingum 
af bráðamóttöku yfir á aðrar deildir. 
Páll Matthíasson, forstjóri Land-
spítalans, sagði í fréttum Stöðvar 2 
að ástandið væri grafalvarlegt.

Vísir greindi í gær frá verkfalls-
brotum kennara við Háskóla Íslands 

sem og verkfallsbrotum í Fjöl-
brautaskólanum í Breiðholti. Sól-
veig Jónasdóttir, upplýsingafulltrúi 
SFR, greindi frá því að kennarar við 
Háskólann hefðu fært kennslu í 
opnar stofur en flestar stofur voru 
læstar í gær vegna verkfalls SFR og 
verða það enn í dag.

„Við lítum á þetta sem verkfalls-
brot og það hefur ekki verið leyst úr 
því enn, allavega ekki í FB. Verkfalls-
verðir fara aftur á staðinn á morgun,“ 
segir Árni. „Við höfum reynt að höfða 

til kennara, sem hafa verið að teygja 
sig lengra en okkur finnst ásættan-
legt, um að sýna okkur þá virðingu 
að gerast ekki brotleg. Minnug þess 
að við höfum staðið með kennurum 
þegar þeir hafa verið í verkfalli.“

Árni segir þær hækkanir sem 
félagsmenn fari fram á byggjast á 
þeim hækkunum sem aðrir hafa 
fengið. „Við sættum okkur ekki við 
annað og minna en aðrir ríkisstarfs-
menn sem hafa verið að rétta sinn 
hlut.“ – þea

Bakslag í samningaviðræðum veldur formönnum hugarangri
Við höfum reynt að 
höfða til kennara, 

sem hafa verið að teygja sig 
lengra en okkur finnst ásætt-
anlegt, um að sýna okkur þá 
virðingu að 
gerast ekki 
brotleg. 

Árni Stefán Jónsson, 
formaður SFR
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Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

NISSAN LEAF 100% RAFBÍLL
VISIA 3.990.000 KR.    ACENTA 4.190.000 KR.  TEKNA 4.490.000 KR.

NÝR NISSAN LEAF MEÐ 
VEGLEGUM KAUPAUKA
NÚ ER TÆKIFÆRIÐ AÐ TRYGGJA SÉR 
NÝJAN NISSAN LEAF MEÐ VEGLEGUM 
KAUPAUKA AÐ EIGIN VALI KAUPAUKAR

ÞITT ER VALIÐ
• BÍLALEIGUBÍLL Í ALLT AÐ 15 DAGA*• HEIMAHLEÐSLUSTÖÐ SEM FULLHLEÐUR RAFHLÖÐUNA 

Á 4 TÍMUM
• VETRARDEKK

Visia: Hiti í stýri, hiti í fram- og aftursætum,
USB og AUX tengi, handfrjáls símabúnaður,
bakkmyndavél, lyklalaust aðgengi, 6,6 kW
hleðslubúnaður, innstunga fyrir hraðhleðslu,
tímastilling á miðstöð, leðurstýri.

Umfram í Acenta: 16” álfelgur, litaðar afturrúður,
hraðastillir (Cruise Control) með stillingu á hámarks-
hraða.

Umfram í Tekna: 17” álfelgur, miðstöð með varmadælu,
7” snertiskjár fyrir bakkmyndavél, 360° myndavélabúnaður,
Bose hljómkerfi, Tekna innrétting, aðkomulýsing.
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GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516



Hrakið fólk í rigningu og kulda

Kona heldur á barni þar sem föru- og flóttafólk bíður eftir inngöngu í Slóveníu við króatísku landamærin í 
Trnovec í gær. Yfirvöld í Slóveníu lokuðu landamærunum í gær og sögðu daglegum kvóta náð, en yfir þúsund 
manns biðu í óvissu Króatíumegin. Vaknað hafa áhyggjur af því að nýr flöskuháls sé að verða þarna til á leið 
flóttafólks, sem meðal annars flýr stríðið í Sýrlandi. Fréttablaðið/aFP

Audi A4 
2.0 TdI At

3.490.0002011

78

VW Golf 
Trendline 1.4 AT

MM Outlander
Intense

Skoda Rapid
Spaceback 1.2 TSI

Nissan Qashqai 
+ 2 SE

2.250.000

1.990.000

2.550.000

3.990.000

2012

2007

2014

2012

83

152

67

38

VW Passat  
Comfortl 2.0 TDI

1.890.0002007

124

VW Polo
Trendline 1.2 TDI

Lexus RX400
Hybrid EXE

Skoda Octavia
Combi 4x4 1.6 TDI

Nissan X-Trail
Elegance

1.890.000

3.990.000

3.920.000

1.590.000

2013

2008

2014

2007

53

140

157

49

Klettháls 13   ·   HeklaNotadirBilar.is   ·   590 5040

Norðurljósalúga
og sætavermir

Gott kvöld

Raf / Bensín

Ekinn þús. km.

Myndir á vef 

Dísil

Fjórhjóladrif

Metan & bensín

Sjálfskiptur

Beinskiptur

Rafmagnsbíll

30

StjórnSýSla Sveitarstjórn Húna-
þings vestra meinar rjúpnaskyttum 
að veiða í almenningum og afréttum 
í almannaeigu innan marka sveitar-
félagsins nema þeir greiði sveitarfé-
laginu 9.000 krónur í veiðileyfi. 

Sveitarfélagið hefur gefið út aug-
lýsingu þess efnis á vef sveitarfélags-
ins. Skotveiðifélag Íslands gagnrýnir 
vinnubrögð sveitarfélagsins harðlega 
og telur sveitarfélagið ekki hafa vald til 
slíkrar athafnar.

Unnur Valborg Hilmarsdóttir, odd-
viti sveitarstjórnar Húnaþings vestra, 
telur bæjarfélagið í fullum rétti til að 
skikka veiðimenn til greiðslu veiði-
leyfa. „Við teljum okkur geta ráðstafað 
þessum veiðum eins og annarri veiði á 
svæðinu, til dæmis í vötnum á Arnar-
vatnsheiði þar sem greitt er fyrir veiði-
leyfi í vötnum á svæðinu. Við höfum 
úrskurð frá innanríkisráðuneytinu 
frá árinu 2006. Þangað barst kvörtun 
vegna svipaðrar auglýsingar og ráðu-
neytið gerði ekki athugasemd við þá 
ráðstöfun,“ segir Unnur Valborg.

Í millitíðinni hafa þó úrskurðir um 
þjóðlendur fallið og nokkrir staðir sem 
sveitarfélagið rukkar veiðileyfi á hafa 
verið skilgreindar sem þjóðlendur í 
eigu allra landsmanna. Unnur Valborg 
telur samt sem áður hægt að rukka 
fyrir veiðileyfi áfram. „Það er alveg 
rétt að í úrskurði óbyggðanefndar er 
hluti þess svæðis þjóðlenda sem við 
rukkum fyrir veiði á. 

Við teljum hins vegar að á meðan 
ekki hefur verið klárað að skilgreina 

þjóðlendur og  hvað felst í því hug-
taki  með fullnægjandi hætti getum 
við haldið okkur við fyrirkomulagið 
eins og verið hefur.

Dúi Landmark, formaður Skot-
veiðifélags Íslands, telur vinnubrögð 
sveitarfélagsins ekki til eftirbreytni. 
„Það eru tvö svæði sem um ræðir hjá 
sveitarfélaginu. Annars vegar Víðidals-
tunguheiði og hins vegar Arnarvatns-
heiði og Tvídægra. Ekkert kort liggur 
fyrir eða nákvæmlega hvernig þessu 
er háttað. Einnig verður að segjast 
að ef hægt er að rukka fyrir nytjar á 
afréttum og almenningum í almanna-
eigu eru það alvarleg tíðindi fyrir alla 
útivist á landinu,“ segir Dúi.

Rjúpnaveiðitímabilið hefst næst-
komandi föstudag. „Þess er vænst að 
veiðimenn virði það fyrirkomulag sem 
hér er kynnt og viðurkenni að það sé 
sanngjarnt og eðlilegt að greiða hóflegt 
gjald fyrir aðgang að takmörkuðum 
gæðum eins og rjúpnaveiði,“ segir í 
auglýsingu sveitarfélagsins. 
sveinn@frettabladid.is

Selja veiðileyfi á rjúpu 
á þjóðlendusvæðum
Húnaþing vestra hefur ákveðið að selja rjúpnaskyttum veiðileyfi á svæðum sem 
hafa verið skilgreind sem þjóðlendur. Sveitarfélagið telur sig vera í fullum rétti.

Einnig verður að 
segjast að ef hægt er 

að rukka fyrir nytjar á 
afréttum og almenningum í 
almannaeigu eru það alvar-
leg tíðindi fyrir 
alla útivist á 
landinu.

Dúi Landmark,
formaður Skotvís
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Toyota Akureyri

Bílaverkstæði Austurlands

Bílaleiga Húsavíkur

Toyota Reykjanesbæ

Nethamar

FEITT Á KÖNNUNNI 
OG SMURT MEÐ KAFFINU 
Sértilboð á smurþjónustu hjá viðurkenndum 
þjónustuaðilum Toyota í október.

Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur

Bílatangi Ísafirði

KS Sauðárkróki

Toyota Selfossi

Arctic Trucks

Toyota Kauptúni

Bílageirinn

Bókaðu tím
a í d

ag.

Það er e
infalt o

g fljótle
gt.

Toyota Kauptúni Kauptúni 6 Garðabæ 570-5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 Akureyri 460-4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14 Selfossi 480-8000
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 19 Reykjanesbæ 420-6610
Arctic Trucks Kletthálsi 3 Reykjavík 540-4900
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Bæjarflöt 13 Reykjavík 440-8000
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Skemmuvegi 16 Kópavogi 440-8000
Nethamar Garðavegi 15 Vestmannaeyjum 481-1216
Bílatangi Suðurgötu 9 Ísafirði 456-4580
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 Sauðárkróki 455-4570
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 Húsavík 464-1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 Egilsstöðum 470-5070
Bílageirinn Grófinni 14a Reykjanesbæ 421-6901

Engin vandamál - bara lausnir.

20% afsláttur 
Sértilboð á olíum, síum, þurrkublöðum, bílaperum, 
rúðuvökva, frostlegi og fleiru.*

15% afsláttur 
af vinnu við smurningu hjá viðurkenndum  
þjónustuaðilum Toyota út októbermánuð.

*Olíur, olíusíur, loftsíur, frjókornasíur, bensín- og hráolíusíur, þurrkublöð, þurrkugúmmí, bílaperur, rúðuvökvi og frostlögur 
  (afsláttur gildir eingöngu með vinnusölu).



Setning þings
— Brynja Björk Gunnarsdóttir,
formaður Brjóstaheilla

Erfðir krabbameins
— Kári Stefánsson, 
forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar

Viðhorfskönnun um
erfðaráðgjöf og erfðapróf
— Þórdís Jónsdóttir, 
nemi í lýðheilsuvísindum

Áhrif þróunar fyrir –
stökkbreytingu á vanlíðan
og ákvarðanir um forvarnir 
— Heiðdís B. Valdimarsdóttir, prófessor

Þjónusta Landspítalans við fólk
með –stökkbreytingu  
— Óskar Þór Jóhannsson, krabbameinslæknir

Reynslusaga
— Thelma Hólm Másdóttir

Bleikur drykkur og umræður

17:00

17:05

17:20  

17:30

17:45

18:00

18:10

Skógarhlíð 8
Þriðjudaginn 20. okt.
Kl. 17–18:30 

Brjóstaheill – Samhjálp kvenna
Krabbameinsfélag Hafnarfjarðar
Krabbameinsfélag Reykjavíkur
Ráðgjafarþj. Krabbameinsfélagsins

Fundarstjóri
Laufey Tryggvadóttir

Allir velkomnir — ókeypis aðgangur

. #

 ?

 
 -


PI
PA

R\
TB

W
A

 •
 S

ÍA

Gleraugnaverslunin þín

MJÓDDIN      
Sími 587 2123

FJÖRÐUR      
Sími 555 4789

SELFOSS   
Sími 482 3949

15-50%
afsláttur af 
umgjörðum

ÚTSALA

Egyptaland Engin  raunveruleg 
stjórnarandstaða tekur þátt í þing-
kosningunum í Egyptalandi, sem 
hófust á sunnudag og standa fram í 
byrjun desember.

Dræm þátttaka var á sunnudaginn, 
ekki nema um það bil 10 prósent, en 
það bendir til þess að Abdel Fattah al-
Sisi forseti og herforingjastjórn hans 
njóti minni stuðnings en hann gerði 
sér vonir um.

Sisi steypti forvera sínum, 
Mohamed  Morsi, af stóli í júlí árið 
2013, einu ári eftir að Morsi sigraði í 
fyrstu lýðræðislegu forsetakosningum 
landsins.

Síðan þá hefur í raun ekkert þing 
starfað í landinu. Þingkosningunum 
hefur ítrekað verið frestað, en fyrst 
stóð til að þær yrðu haldnar vorið 
2013. Nú er loks komið að því að kjósa 
þing, en gildi kosninganna verður tak-
markað vegna fjarveru stjórnarand-
stöðunnar.

Starfsemi Bræðralags múslima, 
samtaka Mohameds Morsis,  hefur 
verið  bönnuð í Egyptalandi síðan 
í desember árið 2013, eina ferðina 
enn, og samtökin flokkuð sem hryðju-
verkasamtök, þrátt fyrir að þau hafi 
notið víðtæks stuðnings meðal 
almennings fyrir allt annað en hryðju-
verk.

Liðsmenn samtakanna voru með 
meirihluta á þingi þegar Morsi var 
forseti, en þeir mega ekki taka þátt í 
kosningunum núna. Aðrir stjórnar-
andstæðingar, sem kæmu úr röðum 

vinstri manna og veraldlega sinnaðra 
flokka, hafa hins vegar kosið að taka 
ekki þátt í kosningunum og hvetja 
stuðningsmenn sína til þess að ganga 
ekki til atkvæða.

Morsi var dæmdur til dauða fyrr á 
þessu ári, en um leið var hann dæmd-
ur í ævilangt fangelsi. Hann situr enn 
í fangelsi ásamt fjölda stuðnings-
manna, sem allir voru teknir fastir og 
sakaðir um margvísleg brot.

Sjálfur hefur Morsi sagt réttarhöldin 
marklaus, enda hafi hann verið rétt-
kjörinn forseti landsins og steypt af 
stóli í ólöglegri byltingu hersins. Sisi 
var sagður hafa sigrað í forsetakosning-
um á síðasta ári með 94,5 prósentum 
atkvæða, en kosningaþátttakan var 
ekki nema 47,5 prósent.

Kosningarnar fara fram í tveimur 
meginlotum, með fyrri og seinni 
umferð í báðum. Sú fyrri nær til suður- 
og vesturhluta landsins,  fyrri umferðin 
18. og 19. október en seinni umferðin 
27. og 28. október. Seinni lotan nær 
til norður- og austurhluta landsins og 
verður fyrri umferð hennar dagana 21. 
og 22. nóvember en sú seinni 1. og 2. 
desember. gudsteinn@frettabladid.is

Fáir komu til að kjósa
Kosningar hófust í Egyptalandi á sunnudag og lýkur í byrjun desember. Fyrsti 
dagurinn benti ekki til mikils stuðnings við Sisi forseta. Morsi situr enn í fangelsi.

Slæðingur af fólki mætti á kjörstað í gær, en kosningaþátttakan er langt fyrir neðan 
það sem forsetinn hafði vonast til. fréttablaðið/EPa

Frambjóðendur til þings 
eru eitthvað á sjötta þúsund 
talsins og langflestir þeirra 
eru sagðir styðja Sisi forseta.
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FORRÉTTUR

Hariyali lax
Maríneraður lax í úrvals kryddblöndu 

og grillaður í tandoori-ofni

AÐALRÉTTIR

Gosht Raulkilla
Safaríkt lambakjöt, marínerað í kewra-

vatni, tómatmauki, chillíi og garam 
masala og grillað í tandoori-ofni

og

Peshwari Murgh
Kjúklingur eldaður í ríkulegri rjóma-

lagaðri sósu með kasjúhnetum, kóríander, 
kúmmin, engiferi, hvítlauk og chillíi

og 

Aloo Tilwalle
Rautt kartöfl usmælki hægeldað í ljúfri 

kryddblöndu og sesam fræjum

MEÐLÆTI

Raitha
Heimalöguð jógúrtsósa 

með gúrkum og kryddblöndu

Basmati-hrísgrjón

Naan-hvítlauksbrauð 

EFTIRRÉTTUR

Kulfi 
Indverskur ís með pistasíum 

og saffran 

DIWALI
hátíðarmatseðill 

5.990 kr.  
6.990 kr. (fös.-lau.)

Fimm rétta

Indverjum duga ekki færri en fi mm dagar til að halda upp á hátíð ljóssins, 
Diwali, sem nú á hug þeirra og hjörtu. Við hjá Austur-Indíafjelaginu viljum 
færa örlitla birtu inn í byrjun vetrar og bjóðum því upp á sérstakan fi mm rétta 
Diwali-hátíðarmatseðil frá og með 15. október til 15. nóvember á afar góðu 
verði: 5.990 kr. virka daga og 6.990 kr. á föstudögum og laugardögum.

Borðapantanir í síma 552 1630.

DIWALI – HÁTÍÐ LJÓSSINS 

Chandrika Gunnarsson 
hjá Austur-Indíafelaginu 

býður gesti velkomna 
á Diwali, hátíð ljóssins.

Hverfi sgata 56  Sími: 552-1630  austurindia@austurindia.is  Opið: Sun. - fi m. frá 17:30 - 22:00, fös. og lau. frá 17:30 - 23:00

www.austurindia.is 



Tannlæknir
Eftir 22 farsæl ár á Stórhöfðanum hef ég flutt  

tannlæknastofuna á Sólvallagötu 84 við Ánanaust.  

Sama Kiddý, sama Karen og sami Kalli.....bara önnur staðsetning.  

Tímapantanir í síma 561 5060

Karl Guðlaugsson, tannlæknir og MPM

Miðvikudagur 21. október kl. 8:00-10:00 
Hótel Natura - salur 2 & 3
Landsvirkjun boðar til fundar um tækifæri í nýsköpun í orkuiðnaði fyrir 
íslensk fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga. Sérþekking á orkumálum  
hér á landi er nú með því mesta sem þekkist í heiminum og sífellt koma 
fram nýir aðilar sem byggja á þeirri reynslu og þekkingu sem safnast 
hefur á liðnum áratugum. 

DAGSKRÁ:
Morgunkaffi til kl. 8:30

Opnunarávarp 
Salóme Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Klak Innovit. 

Nýsköpun í orkuiðnaði 
Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar. 

Pallborðsumræður

Mikilvægi heimamarkaðar í nýsköpun 
Magnús Þór Ásmundsson, Alcoa 
Runólfur Geir Benediktsson, Íslandsbanki 
Gunnar Atli Fríðuson, Jarðböðin 
Stjórnandi: Margrét Arnardóttir, Landsvirkjun

Tækifæri í framtíð – reynsla úr fortíð 
Óli Grétar Blöndal Sveinsson, Landsvirkjun 
Hildigunnur Thorsteinsson, Orkuveitan 
Albert Albertsson, HS Orka 
Stjórnandi: Sigurður Markússon, Landsvirkjun

Sprotar í orkutengdri nýsköpun 
Bjarni Malmquist, BMJ 
Sunna Ólafsdóttir Wallevik, Gerosion 
Magnús Hauksson, Laki 
Stjórnandi: Stefán Þór Helgason, Klak Innovit

Samtal á 
afmælisári50

Orkuiðnaður  
á nýrri öld
Nýsköpun í orkuiðnaði

Fundurinn er haldinn 
í samstarfi við:

Skráning og bein útsending á landsvirkjun.is

Samfélag Margt bendir til þess að 
Útlendingastofnun og íslenska ríkið 
brjóti ákvæði Barnasáttmála Sam-
einuðu þjóðanna þegar börnum, sem 
sækja um hæli hér á landi, er vísað úr 
landi. Upplýsingafulltrúi Rauða kross-
ins segir flóttamannabúðir ekki stað 
fyrir börn.

Í síðustu viku bárust fregnir af því að 
sýrlenskri fjölskyldu, foreldrum með 
tvær ungar dætur, væri synjað um 
landvistarleyfi vegna þess að þau hefðu 
þegar hlotið hæli í Grikklandi.

„Það á ekki að senda börn í skað-
legar eða hættulegar aðstæður,“ segir 
Margrét María Sigurðardóttir, umboðs-
maður barna.

Hún segir það jafnframt brjóta gegn 
Barnasáttmálanum ef börn fá ekki að 
tjá sig um aðstæður sínar. „Aðstæður 
geta verið þannig að það varði hags-
muni barnanna beint að fá stöðu hælis-

leitenda. Að mínu mati þarf að skoða 
málin heildstætt, ekki bara út frá hags-
munum foreldranna.“

Embætti umboðsmanns barna hefur 
ekki heimild til að skera úr um hvort 
íslenska ríkið brjóti Barnasáttmálann. 
Dómstólar hafa úrskurðarvald um það 
svo höfða þarf mál til að fá úr þessu 
álitamáli skorið.

Þriðja grein Barnasáttmála Sam-
einuðu þjóðanna hljóðar svo: „1. Það 
sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa 
forgang þegar félagsmálastofnanir á 
vegum hins opinbera eða einkaaðila, 
dómstólar, stjórnvöld eða löggjafar-
stofnanir gera ráðstafanir sem varða 
börn.“

Þá hljóðar 22. grein sáttmálans svo: 
„Aðildarríki skulu gera viðeigandi ráð-
stafanir til að tryggja að barn sem leitar 
eftir réttarstöðu sem flóttamaður, eða 
sem talið er flóttamaður samkvæmt 

viðeigandi reglum og starfsháttum 
þjóðaréttar eða landslaga, fái, hvort 
sem það er í fylgd foreldra eða annarra 
eða ekki, viðeigandi vernd og mannúð-
lega aðstoð við að nýta sér þau réttindi 
sem við eiga og kveðið er á um í samn-
ingi þessum og öðrum alþjóðlegum 
löggerningum á sviði mannréttinda- 
eða mannúðarmála sem ríki þau er um 
ræðir eiga aðild að.“

Björn Teitsson, upplýsingafull-
trúi Rauða krossins, segir ekki talið 
öruggt að senda hælisleitendur aftur 
til Grikklands. „Það gefur mjög sterka 
vísbendingu um að þetta sé ekki í lagi. 
Sú staðreynd að samkvæmt kvótafyrir-
komulagi Evrópusambandsins eigi að 
finna nýjan stað fyrir 40 þúsund flótta-
menn í Grikklandi gefur líka þá vís-
bendingu að þetta sé ekki í lagi. Og ef 
þessar vísbendingar eru svona sterkar 
þá ættu börnin alltaf að njóta vafans.“

Á síðasta ári féll dómur við Mann-
réttindadómstól Evrópu. Þar komst 
dómstóllinn að því að Sviss hefði 
verið óheimilt að vísa hælisleitanda 
aftur til Ítalíu án þess að fá staðfest-
ingu þess efnis frá Ítalíu að mannrétt-
indi og þarfir hælisleitandans yrðu 
virt við komuna til landsins að nýju.

„Þetta er í raun eitthvað sem íslensk 
stjórnvöld þyrftu að gera samkvæmt 
þessum dómi, ef þau ætla að halda því 
til streitu að senda þessa fjölskyldu úr 
landi. Þau þyrftu að krefjast þess að 
fá tryggingu fyrir því að mannrétt-
indi þeirra og þar með talin barnanna 
yrðu virt,“ segir Björn.

Sýrlenska fjölskyldan lýsti því yfir 
að í Grikklandi biði þeirra að búa á 
götunni. Hingað hafa líka komið 
fjölskyldur sem bjuggu í flótta-
mannabúðum í öðrum Evrópu-
löndum. Aðspurður hvort flótta-
mannabúðir séu undir einhverjum 
kringumstæðum hentugur staður 
fyrir börn að búa á segir Björn: „Ég 
held að mér sé óhætt að segja að þær 
séu það í rauninni ekki. Með stöðu 
flóttamanns ættir þú að fá aðgang 
að einhvers konar félagslegu kerfi 
en allt bendir til þess að vandinn í 
Grikklandi sé þeim ofviða. Börnin 
eiga að njóta vafans.“ 
snaeros@frettabladid.is

Brjóta Barnasáttmála með brottvísun
Börn eiga samkvæmt alþjóðareglum rétt á vernd og öryggi. Íslenska ríkið ber ábyrgð á velferð barna sem hér eru stödd, þótt þau hafi hvorki 
landvistarleyfi né ríkisborgararétt. Staðfestingu ætti að fá frá viðtökuríki um að um hælisleitendur héðan verði hugsað og þeim sinnt.

Jouli og Jana, dætur Wael Aliyadah og Feryal Aldahash, bjuggu á götunni í Grikk-
landi áður en þær komu hingað til lands fyrir þremur mánuðum. Þeim var synjað 
um efnislega meðferð á máli sínu á föstudag. FréttAblAðið/Stöð 2

Aðstæður geta verið 
þannig að það varði 

hagsmuni barnanna beint að 
fá stöðu hælisleitenda. Að 
mínu mati þarf að skoða 
málin heildstætt, ekki bara 
út frá hagsmunum foreldr-
anna.

Margrét María 
Sigurðardóttir,  
umboðsmaður 
barna

2 0 .  o k t ó b e r  2 0 1 5   Þ r I Ð J U D a g U r10 f r é t t I r   ∙   f r é t t a b l a Ð I Ð



Sama hversu furðuleg nöfnin á beinunum eru, þá hefur hvert þeirra mikilvægu hlutverki að gegna. 
Til að þau haldist sterk alla ævi er nauðsynlegt að borða kalkríka fæðu og gæta þess að fá nóg 
D-vítamín svo kalkið nýtist sem best. Hugsum til beinanna okkar í dag þegar við höldum við upp 
á Alþjóðlega beinverndardaginn - því beinin eiga að halda okkur uppi - á hverjum einasta degi!

Kynntu þér málið og taktu áhættupróf vegna beinþynningar á www.beinvernd.is.

Láttu beinin 
halda þér uppi
Hollt og kalkríkt mataræði minnkar líkur á beinþynningu

Dálkur

Lendarliðir

Miðhandarbein

Ökklabein

Kjúkur

Herðablað

Hálsliðir

Úlnliðsbein

Miðfótarbein

Viðbein

Sveif

Tárabein

Sköflungur

Mjaðmagrind

Hnakkabein

Lærleggur

Setbein

Klyftabein

Hnéskel

Hrygg jarliðir

Málbein

Rifbein

Spjaldhryggur

Strýtubein

Mánabein

Upphandleggsbein

Öln

Kjúkur

Kjálki

Vala

Gagnaugabein

Plógur

Bátsbein

Teningsbein

Geirstúfsbein
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Frá degi til dags

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir forStjóri: Sævar Freyr Þráinsson Útgefandi og aðalritStjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is  
aðStoðarritStjórar: Fanney Birna Jónsdóttir fanney@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis  
á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  ISSn 1670-3871
fréttaBlaðið Skaftahlíð 24, 105 reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is ÞróunarStjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is  helgarBlað: Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is og Viktoría Hermannsdóttir viktoria@frettabladid.is   
menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is  ljóSmyndir: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is framleiðSluStjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚtlitShönnun: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

Halldór

Fanney Birna  
Jónsdóttir
fanney@frettabladid.is

Vorið 2011 undirrituðu fulltrúar þáverandi ríkisstjórn-
ar og Sambands íslenskra sveitarfélaga samkomulag 
um eflingu tónlistarnáms. Með samkomulaginu var 

lagður grundvöllur að eflingu tónlistarnáms, að nemendum 
yrði gert kleift að stunda hljóðfæranám á framhaldsstigi og 
söngnám á mið- og framhaldsstigi óháð búsetu og nýtt laga-
frumvarp yrði lagt fram um tónlistarnám.

Samkomulagið fól í sér að ríkissjóður myndi veita 480 
milljóna króna framlag vegna kennslukostnaðar í tónlistar-
skólum. Á móti skuldbundu sveitarfélögin sig til að taka yfir 
ný verkefni sem nam 230 milljónum króna. Viðbótarframlag 
ríkisins inn í tónlistarnám, sem lagalega er á ábyrgð sveitar-
félaga, nam því 250 milljónum króna.

Fyrir liggur að ekki náðist í minni menntamálaráðherratíð 
að endurskoða lög um tónlistarnám. Frumvarp þess efnis var 
þó lagt fram til kynningar vorið 2013. Lagaleg staða er því sú 
að námið er á ábyrgð sveitarfélaga en ríkið hefur hins vegar 
lýst vilja sínum til að styðja við framhaldsnám í tónlist með 
undirritun samkomulagsins. Að sjálfsögðu þarf að endur-
meta það og forsendur þess með hliðsjón af reynslunni.

Mikilvægast er hins vegar að ríki og sveitarfélög komi sér 
saman um framhaldið því að nú liggur fyrir að margir tón-
listarskólar, ekki síst hér í höfuðborginni, eiga í verulegum 
vanda. Einnig liggur fyrir að ríkið og Reykjavíkurborg hafa 
túlkað samkomulagið með ólíkum hætti. Ég hef tekið undir 
túlkun ríkisins. Það breytir því ekki að á meðan á þessu túlk-
unarstríði stendur getur verið að þessir skólar fari í þrot með 
tilheyrandi skaða fyrir nemendur, kennara og samfélagið 
allt.

Íslenskt tónlistarlíf er blómlegt og vekur athygli og 
aðdáun langt út fyrir landsteinana. Það er engin tilviljun. 
Þessi gróska á rætur að rekja til góðrar og öflugrar tónlistar-
menntunar. Það á að vera okkar metnaðarmál að leysa þær 
deilur sem staðið hafa og geti ég eða aðrir upphafsmenn 
samkomulagsins frá 2011 lagt okkar af mörkum til að leysa 
þær stendur ekki á okkur. En leyfum ekki skaðanum að 
verða á meðan deilt er um túlkun og ábyrgð.

Glötum ekki niður 
tónlistarnáminu!

Katrín 
Jakobsdóttir
formaður VG

Það á að vera 
okkar 
metnaðar-
mál að leysa 
þær deilur 
sem staðið 
hafa.

 
 

FÁANLEGUR 
MJÚKUR,  

MEDIUM OG
STÍFUR

Verð kr. 19.900

www.betrabak.is

C L A S S I C  C O M F O R T  K O D D A R

TEMPUR® TRADITIONAL HEILSUKODDINN 
Sígild lögun þessa kodda veitir unaðslega tilfinningu og þægilegan 

stuðning í öllum svefnstellingum. Fáanlegur mjúkur, medium og stífur  

– sígild þægindi fyrir alla.

Hentar nær öllum  
svefnstellingum

Lok lok og læs
Íslendingar tala oft um heilbrigðis-
kerfið sitt sem einstakt og það allra 
besta sem finnist á byggðu bóli. 
Fáar þjóðir séu með tærnar þar sem 
við erum með hælana í þeim efnum 
að hlúa vel að okkar minnstu 
bræðrum. Hins vegar er það svo, 
þegar málið er skoðað nánar, að 
sprungur og skemmdir eru farnar 
að sjást í veggjum hins íslenska 
heilbrigðiskerfis. Það hlýtur að 
vera okkur til umhugsunar að heil-
brigðisstéttir hafa verið í verkfalli 
meira og minna frá síðasta hausti og 
ungmenni eru send heim úr með-
ferð vegna verkfalla starfsmanna 
SFR og SLFÍ.

Framsókn og Ríkisútvarpið
Nýlegar áhorfstölur sýna fram á 
að fleiri horfa á fréttir Stöðvar 2 en 
Ríkisútvarpsins. Alla tíð hefur RÚV 
borið höfuð og herðar yfir aðra. 
Þorsteinn Sæmundsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins, nýtir tæki-
færið á Facebook-síðu sinni til að 
senda ríkismiðlinum pillu. „Skyldi 
ekki fara um stjórnendur RÚV þegar 
þeir lesa þessar tölur. […] Menn ættu 
kannski að velta fyrir sér ritstjórnar-
stefnunni og fréttamatinu.“ Ekki 
veit undirritaður hvað RÚV hefur 
til saka unnið hjá háttvirtum þing-
manni en greinilegt er að sumum 
þingmönnum flokksins er í nöp 
við fréttastofuna. Hins vegar er það 
aldrei heillavænlegt þegar ráðamenn 
fara í fýlu út í heilu fréttastofurnar 
fyrir það eitt að sinna vinnu 
sína. sveinn@frettabladid.is

Við verðum að ná árangri, ekki bara fyrir 
þessa kynslóð heldur fyrir komandi kyn-
slóðir,“ sagði François Hollande, forseti 
Frakklands, í stefnuræðu sinni á Arctic 
Circle ráðstefnunni sem haldin var í 

Hörpunni um nýliðna helgi. Hollande varð tíðrætt um 
loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á heiminn.

Forseti Íslands og íslensk stjórnvöld eiga lof skilið 
fyrir norðurslóðaráðstefnuna. Hátt á annað þúsund 
þátttakendur frá 50 löndum sóttu landið heim vegna 
hennar, þeirra á meðal þjóðhöfðingjar, ráðherrar, emb-
ættismenn, vísindamenn, og náttúruverndarsamtök. 
Mörg erindi voru haldin um loftslagsbreytingar, rann-
sóknir á þeim og viðnám við frekari breytingum.

Fyrir ráðstefnuna fór Hollande ásamt forseta Íslands 
á Sólheimajökul, þar sem hann sá með eigin augum 
hop jökulsins. Hann sagði frá heimsókn til Filippseyja 
þar sem flóðbylgjur hafa valdið mikilli eyðileggingu 
og þurrkum í Afríku. Hollande tengdi saman loftslags-
breytingaumfjöllun ráðstefnunnar og loftslagsráð-
stefnuna í París í nóvember, þar sem vonir eru bundnar 
við að þjóðir heims samþykki nýjan Rammasamning 
Sameinuðu þjóðanna vegna loftslagsbreytinga.

Hlýnun jarðar er talin vera eitt stærsta vandamál sem 
mannkynið stendur frammi fyrir um þessar mundir. 
Í nýrri skoðanakönnun sem Gallup framkvæmdi fyrir 
Náttúruverndarsamtök Íslands fyrr í mánuðinum 
kemur fram að 67,4 prósent aðspurðra telja mikla þörf 
á að íslensk stjórnvöld grípi til aðgerða til að draga úr 
losun Íslendinga á gróðurhúsalofttegundum.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra 
lýsti því yfir á leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna í lok 
september að Ísland hefði skuldbundið sig til að draga 
úr losun gróðurhúsalofttegunda um 40 prósent fyrir 
árið 2030. Raunar var það ekki rétt, Ísland hefur ákveð-
ið að taka þátt í sameiginlegu markmiði ESB um svo 
háan samdrátt í losun, með þeim fyrirvara að ekki muni 
öll ríki þurfa að taka á sig svo mikinn samdrátt. Þann-
ig liggur ekki fyrir hvað Ísland mun ákveða að draga 
mikið úr losun. Noregur hefur hins vegar sett sér sjálf-
stætt markmið um 40 prósenta samdrátt án fyrirvara.

Losun frá samgöngum hefur aukist um 55 prósent 
frá 1990 til 2013. Spá Orkustofnunar gerir ráð fyrir að 
innflutningur á olíu fyrir bifreiðar muni aukast um 
hundruð þúsunda tonna fram til ársins 2030. Gríðar-
legar stóriðjuframkvæmdir eru í pípunum, þar nægir að 
nefna fjórar kísilmálmverksmiðjur í Helguvík, í Hval-
firði og á Bakka. Auk þess möguleg virkjun á Þeista-
reykjasvæðinu og mögulega á fleiri stöðum.

Í ársskýrslu Umhverfisstofnunar fyrir árið 2013 segir: 
„Ef ná á árangri í losun gróðurhúsalofttegunda þarf því 
sérstaklega að horfa til samgöngutækja og að draga úr 
losun frá iðnaði.“

Full þörf er á að taka undir með Hollande og vonast 
eftir jákvæðri niðurstöðu í París. Jörðin okkar er í húfi. 
Stjórnvöldum ber að láta verkin tala strax og marka 
sér skýra stefnu og markmið um samdrátt í losun. Best 
væri auðvitað ef Sigmundur stæði við það sem hann 
sagði en meinti raunar ekki og tæki sér Norðmenn til 
fyrirmyndar.

Jörðin er undir

Hlýnun jarðar 
er talin vera 
eitt stærsta 
vandamál 
sem mann-
kynið stendur 
frammi fyrir 
um þessar 
mundir. 
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Árið 2011 tók Reykjavíkur-
borg einhliða ákvörðun um 
að hætta að styðja við nám á 

framhaldsstigi í tónlist. Þetta ákvað 
borgin að gera í framhaldi af sam-
komulagi ríkisins og Sambands 
íslenskra sveitarfélaga um eflingu 
tónlistarnáms. Frá gerð samkomu-
lagsins hefur Reykjavík deilt við 
ríkið um hvernig beri að skilja það 
og fram til þessa haldið því fram 
að með samkomulaginu hafi ríkið 
alfarið tekið við ábyrgð á kennslu-
kostnaði við framhaldsnám í tónlist.

Afleiðingarnar eru að þeim tón-
listarskólum í Reykjavík sem kenna 
að stærstum hluta á framhaldsstigi 
hefur blætt út og nú er svo komið að 
þeir geta ekki starfað áfram. Þegar 
eru hafnar uppsagnir á tónlistar-
kennurum í borginni.

Tónlistarnám fyrir rétti
Þann 14. október síðastliðinn var 
réttað í máli Tónlistarskólans í 
Reykjavík gegn Reykjavíkurborg 
vegna vangoldins kennslukostn-
aðar við nám á framhaldsstigi í 
tónlist. Málsóknin var neyðarúr-
ræði skólans til þess að fá skorið úr 
um lögmæti áðurnefndrar ákvörð-
unar borgarinnar og bíður málið nú 
dómsúrskurðar.

Við réttarhöldin hélt borgarlög-
maður því fram að Reykjavíkur-
borg bæri engin skylda til þess að 
reka tónlistarskóla og að hún gæti 
alfarið ákvarðað hvort og með 
hvaða hætti stuðningi við tónlistar-
kennslu væri háttað. Jafnframt áleit 
borgarlögmaður að borgin gæti 
forgangsraðað nemendum að vild, 
eftir aldri, búsetu, hljóðfærum eða 
eftir hvaða öðrum mælikvörðum 
sem henni þóknaðist. Þetta er ein-
mitt það sem Reykjavík hefur gert; 
árið 2011 tók hún ákvörðun um að 
styrkja aðeins nemendur á grunn- 
og miðstigi til tónlistarnáms, en 
hætta alfarið stuðningi við nem-
endur á framhaldsstigi.

Það sem er nýtt í málflutningi 
borgarlögmanns er að Reykjavík 
hafi alla tíð gert sér grein fyrir því 
að með fyrrnefndu samkomulagi 
væri ríkið ekki að taka að sér tón-
listarmenntun á framhaldsstigi og 
að ekki væri hægt að gera lagalega 
kröfu á ríkið að taka við mála-
flokknum, enda eru málefni tón-
listarskólanna formlega á höndum 
sveitarfélaganna.

Stefna Reykjavíkur
Þetta þýðir að Reykjavík tók með-
vitaða ákvörðun um að hætta að 

Kalla eftir ábyrgð
Freyja 
Gunnlaugsdóttir
aðstoðarskóla-
stjóri Tónlistar-
skólans í Reykjavík

bjóða upp á framhaldsmenntun í 
tónlist í Reykjavík. Hún afsalaði sér 
ábyrgð á kennslu á þessu námsstigi 
án þess að semja við ríkið um að 
taka yfir málaflokkinn. Tónlistar-
skólarnir voru því skildir eftir án 
þjónustusamninga fyrir framhalds-
stigið og hvorki Reykjavíkurborg né 
ríkið taka ábyrgð á kennslu á þessu 
námsstigi.

Þetta er stjórnvaldsákvörðun sem 
hafði gríðarlega miklar afleiðingar 
í för með sér og mun hafa eyði-
leggjandi áhrif á íslenskt tónlistar-

líf til frambúðar. Samt sem áður var 
tónlistarskólunum ekki gerð grein 
fyrir því með lögboðnum hætti 
að Reykjavík hefði tekið þessa 
afdrifaríku ákvörðun. Stjórnendur 
skólanna stóðu í þeirri trú að þeir 
gætu starfað áfram með svipuðum 
hætti eftir að samkomulag um 
eflingu tónlistarnáms tæki gildi, 
enda gerði borgin engar athuga-
semdir við þann nemendafjölda 
og kennslumagn sem tilkynnt var 
um í skýrslum sem skólarnir senda 
til borgarinnar á hverju ári.

Ef tekið er mið af málflutningi 
borgarlögmanns í síðustu viku 
er ljóst að Reykjavíkurborg telur 
að sér beri hvorki lagaleg né sam-
félagsleg skylda til þess að bjóða 
upp á framhaldsnám í tónlist í 
höfuðborginni.

En var þetta meðvituð pólitísk 
ákvörðun? Ég hlýt að spyrja borgar-
stjóra Reykjavíkur: Er það raun-
veruleg stefna borgarinnar í mál-
efnum tónlistarfræðslu, að leggja 
niður framhaldsmenntun í tónlist 
í Reykjavík?

Ef tekið er mið af mál-
flutningi borgarlögmanns 
í síðustu viku er ljóst að 
Reykjavíkurborg telur að sér 
beri hvorki lagaleg né sam-
félagsleg skylda til þess að 
bjóða upp á framhaldsnám í 
tónlist í höfuðborginni.

Með fulla stjórn í 
eldhúsinu
Nýir Bosch bakstursofnar, Serie 8.

Bosch-gæði í hverju smáatriði. 

Bosch kynnir til sögunnar nýja, glæsilega ofna með háþróuðum 
skynjurum og fleiri byltingarkenndum nýjungum. 
Nýju skynjararnir gefa frábæra niðurstöðu, hvort sem er verið 
að elda lax, kalkúna eða baka bollakökur. Þetta er framtíðin í 
steikingu og bakstri. Allir nýju ofnarnir geta gengið saman hver 
með öðrum og myndað samstæða heild.

Kynntu þér málið nánar hjá sölumönnum okkar.

Save the Children á Íslandi
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Í dag
18.15 Meistarad.kvöld  Sport 4 HD
18.30 Arsenal - Bayern  Sport HD
18.30 Dyn. Kiev - Chelsea Sport 3 
18.30 Leverkusen - Roma  Bravó
18.30 BATE - Barcelona Sport 5

Valur fær Guðjón aftur
Guðjón Pétur lýðsson gerði í gær 
þriggja ára samning við Val en 
þessi 28 ára miðjumaður lék með 
Val sumrin 2011 og 2012. Guðjón 
Pétur hefur spilað undanfarin þrjú 
ár með Breiðablik og var þar með 
17 mörk, 19 stoðsendingar og 19 
hjálparsendingar í 59 leikjum með 
Blikum í Pepsi-deildinni 2013-15. 

Heilsurúm, heilsudýnur, sófaborð, hliðarborð, náttborð, hvíldarstólar, 
hvíldarsófar, stakir sófar og stólar, dúnsængur,vatnskoddar, skammel, 
kollar, heilsukoddar, rúmgaflar, sjónvarpsskenkar og margt fleira.

Opið: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16Komdu í heimsókn 

og gerðu góð kaup

LAGERSALA
ALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR
RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

VIÐ ERUM Í HLÍÐASMÁRA 1

Körfubolti Hörður axel Vilhjálms-
son, landsliðsmaður í körfubolta, 
staldraði stutt við í Grikklandi. 
Hann var nýbúinn að spila sinn 
fyrsta heimaleik með aries tri-
kala um helgina þegar fregnir bárust 
af því að hann hefði verið keyptur til 
tékknesku meistaranna í nymburk.

„Þetta er skref sem ég hef beðið 
eftir að taka lengi. Ég er ánægður 
og spenntur að fá loksins að taka 
það,“ sagði Hörður axel í samtali 
við fréttablaðið. Þessi 26 ára bak-
vörður er að fara að spila með sínu 
sjötta atvinnumannafélagi í fjórða 
landinu, auk þess að hafa spilað 
með þremur íslenskum félögum. 

CEZ Basketball nymburk hefur 
orðið tvöfaldur meistari í heima-
landinu undanfarin tólf tímabil í 
röð ef frá er talið vorið 2006.

„Í fullri hreinskilni þá heillar 
tékkneska deildin mig ekkert,“ 
útskýrir Hörður hins vegar en það 
er þátttaka nymburk í VtB- og 

 Evrópudeildunum sem heillar.
Í VtB-deildinni keppa lið frá sjö 

löndum. Hvíta-rússland, tékk-
land, finnland, Eistland, lettland 
og Kasakstan eiga hvert sinn full-
trúa en hin tíu liðin í deildinni eru 
öll rússnesk. VtB-deildin er í senn 
efsta deild í rússlandi.

nymburk spilaði fyrst í VtB-
deildinni árið 2011 og hafnaði í 14 
sæti af 16 liðum á síðustu leiktíð. 
nymburk leikur í fIBa Europe Cup í 
ár og er til að mynda í riðli með 
danska liðinu Bakken Bears. „Þetta 
er ný Evrópukeppni og þarna eru 
alvöru lið. liðið ætlar sér stóra hluti 
í henni í vetur,“ segir Hörður axel.

„Mér skildist á umboðsmanni 
mínum að það gæti verið að ég yrði 
á ferðalagi í 8-9 daga í einu. Það er 
spennandi fyrir mig sem körfu-
boltamann að taka þátt í slíkum 
verkefnum en gæti verið erfitt fyrir 
konuna mína,“ segir hann.

Parinu líkaði vistin vel í Grikk-

landi og Hörður axel sagði að það 
hefði verið erfitt að kveðja liðið, 
þrátt fyrir stutta dvöl þar. „Ég hef 
ekkert nema gott um félagið og 
fólkið hér að segja. Þeir reyndu allt 
sem þeir gátu til að halda mér, sem 
gerði það enn erfiðara að fara. En 
þetta er ákvörðun sem ég tók og ég 
verð að standa með henni.“

forráðamenn nymburk gengu 
hart eftir því að fá Hörð axel sem er 
þó ekki kominn til tékklands til að 
vera í stærra hlutverki en aðrir.

„Það eru gerðar sömu kröfur til 
mín og allra annarra. Það eru allir 
með svipuð hlutverk og ég get í 
raun notið þess að detta inn í liðið 
og njóta þess einfaldlega að spila 
körfubolta, án þess að hugsa sér-
staklega um stig eða stoðsendingar. 
Ég hef verið að leitast eftir þessu í 
langan tíma og nú er maður loksins 
kominn til liðs þar sem maður getur 
einfaldlega notið þess að spila,“ 
segir Hörður axel en hann var með 

klásúlu í samningi sínum sem auð-
veldaði honum að fara.

„En þetta félag hefði auðveldlega 
getað fundið einhvern annan leik-
mann sem væri einfaldlega á lausu. 
Ég er stoltur af því að þeir keyptu 
upp samninginn minn og lögðu svo 
mikla áherslu á að fá mig. Það sýnir 
að þeir bera ákveðið traust til mín,“ 
segir hann og bætir við að hann 
hafði vonast til að fá svona tækifæri.

„En að það hafi komið jafn 
snemma og raunin varð  – eftir 
aðeins fjórar vikur í Grikklandi  – 
óraði mig ekki fyrir.“

Hörður axel samdi út tímabilið 
eins og algengt er í körfuboltanum 
í Evrópu. „Þetta er ákveðinn lífsstíll 
sem maður verður að tileinka sér en 
við njótum þess að búa hér úti og 
reynum að gera gott úr öllu saman. 
Þetta bar allt saman afar brátt að en 
ég vona að það komi ekkert óvænt 
upp og að ég klári tímabilið með 
nymburk.“ eirikur@frettabladid.is

Beðið lengi eftir þessu skrefi
Hörður Axel Vilhjálmsson er farinn frá Grikklandi eftir aðeins mánaðardvöl. Nymburk frá Tékklandi 
keypti landsliðsmanninn undan samningi sínum en liðið hefur orðið meistari í heimalandinu tólf ár í röð.

Hörður Axel Vilhjálmsson var öflugur með Íslandi á EM í körfubolta í Berlín þar sem hann náði að sýna sig. FRéTTABLAðið/VALLi

Domino’s-deild karla 

KR - Þór Þ. 90-80 
Stigahæstir: Brynjar Þór Björnsson 24, Ægir 
Þór Steinarsson 16, Michael Craion 16 - 
Ragnar Nathanaelsson 25 (17 frák.), Ragnar 
Örn Bragason 14, Vance Hall 13. 
Kr-ingar tryggðu sér fyrsta sigur 
sinn í deildinni með því að vinna 
lokaleikhlutann 27-15. nat-vélin var 
Craion afar erfið undir körfunum.  
 
Keflavík - Haukar 109-104 
Stigahæstir:  Earl Brown Jr. 35, Valur Orri 
Valsson 18 , Reggie Dupree 18 -  Stephen 
Madison 30, Finnur Atli Magnússon 21.  
Keflavík er með fullt hús stiga eftir 
sigur í mögnuðum tvíframlengdum 
leik. Kári jónsson tryggði Haukum 
framlengingu og Valur Orri tryggði 
Keflavík aðra framlengingu. 
 
Staðan: Tindastóll 4, Grindavík 4, Njarðvík 
4, Keflavík 4, Haukar 2, ÍR 2, Stjarnan 2, KR 2 , 
Þór 0, FSu 0, Höttur 0, Snæfell 0. 

Fjórða landið á þremur tímabilum
Hörður Axel Vilhjálmsson lék síðast á Íslandi 
tímabilið 2010 til 2011 þegar hann var leikmaður 
Keflavíkur.  Hann fór þaðan til þýska liðsins Mittel-
deutscher BC þar sem hann spilaði í tvö tímabili. 
Undanfarin tímabil hefur hann hins vegar spilað 
með fjórum félögum í þremur löndum. 

SIGrún Sjöfn Sú fIMMta
Sigrún Sjöfn Ámundadóttir gekk 
í gær til liðs við Grindavík í Dom-
ino’s-deild kvenna í 
körfubolta og þar 
hefur kvennalið 
Grindavíkur fengið 
til sín fimm leik-
menn í haust sem 
allir eiga landsleik að 
baki. Áður höfðu þær Íris Sverris-
dóttir, Ingunn Embla Kristínar-
dóttir, Helga Einarsdóttir og Björg 
Guðrún Einarsdóttir samið við 
Grindavík. 

CB Valladolid 
2013-14

Mitteldeutscher BC
2014-15

Aries Trikala
2015

CEZ Basketball 
Nymburk
2015-16 

Í fyrSta SInn Á BEKKnuM
Gylfi Þór Sigurðssson var á vara-
mannabekknum í fyrsta sinn í 
vetur þegae Swansea tapaði 1-0 
á heimavelli á móti Stoke. Bojan 
skoraði sigurmarkið úr víti á 4. 
mínútu og Gylfi var nálægt því að 
skora en hann spilaði frá 68. mín.
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Hættulegri en  
áður var talið

ný rannsókn sýnir að tólf teg-
undir krabbameina megi rekja 
beint til reykinga.
Síða 2

elísabet tók þátt í tveimur 
stórum hlaupum í sumar. Í 
lok júní kláraði hún Lava

redo Ultra Trail í Dólómítafjöll
unum á Ítalíu sem er 120 km leið. 
„Það var stórfengleg upplifun. 
Ég hafði aldrei hlaupið um í slíku 
umhverfi áður og leið eins og að 
vera inni í póstkorti alla leiðina.“

Í lok ágúst fór hún Ultra Trail 
du Mt. Blanc sem er 170 km leið 
umhverfis Mt. Blancfjallgarðinn 
sem liggur gegnum Frakkland, 
Ítalíu og Sviss. „Þetta hlaup er í 
miklu uppáhaldi hjá mér en ég fór 
það núna í annað sinn og náði að 
bæta mig heilmikið,“ segir Elísa
bet.

Hún hefur ekki neglt niður 
næstu hlaup en hún er spennt 
fyrir nokkrum, til dæmis fjalla
hlaupi í Hong Kong og alpahlaupi.

Skipuleggur Hlaupaferðir 
ferðamanna
Elísabet hefur mörg önnur járn 
í eldinum. Í sumar tók hún til að 
mynda við sem framkvæmda
stjóri hjá fyrirtækinu Arctic Runn
ing sem sérhæfir sig í hlaupa
ferðum fyrir erlenda ferðamenn 
um náttúru Íslands. „Við skipu
leggjum lengri ferðir fyrir hópa 
og bjóðum upp á frábærar dags
ferðir fyrir fólk sem er hér í fríi 
með fjölskyldum sínum. Einnig 
höldum við náttúruhlaupanám
skeið í samstarfi við 66°Norður 
fyrir íslenska hlaupara nokkrum 
sinnum á ári og hafa þau slegið í 
gegn,“ segir hún.

námSkeið fyrir Hlaupara
Elísabet mun halda stutt nám
skeið um næringu hlauparans 
á Gló í Fákafeni á morgun frá 
klukkan 18 til 20.30. „Ég mun fara 
í nokkur grunnatriði þegar kemur 
að hollu mataræði og hvernig 
við getum fléttað hollustuna inn í 
daginn án þess að flækja málin. 

næring Hlaupara
Hlaupakona   Langhlauparinn og næringarfræðingurinn Elísabet Margeirs-
dóttir hefur í nógu að snúast. Hún vinnur við að skipuleggja hlaupaferðir fyrir 
erlenda ferðamenn um náttúru Íslands milli þess sem hún hleypur langhlaup. 
Á morgun heldur hún námskeið um næringu hlauparans á Gló í Fákafeni.

flott augnablik
Elísabet hljóp 120 km 
hlaup í Dólómítafjöllun-
um á Ítalíu í sumar. „Mér 
leið eins og að vera inni 
í póstkorti alla leiðina,“ 
segir hún.

Fólk sem hreyfir sig mikið þarf að huga að 
matar æðinu ef það vill ná ákveðnum árangri, 
en oft vill það gleymast. Einnig fjalla ég um nær
ingu í kringum hlaup og hvað sé æskilegt að 
taka inn á hlaupum og í keppni,“ segir Elísabet.

Áhugasamir geta leitað upplýsinga á glo
korn.is eða á Facebooksíðu Gló í Fákafeni.

Hafragrautur á Hlaupum
Elísabet gefur hér uppskrift að morgun
graut. „Mér finnst morgunverðurinn allra 
mikilvægasta máltíðin hjá fólki sem hefur 
mikið að gera og hreyfir sig reglulega,“ segir 
Elísabet.

•  1 dl tröllahafrar
•  2 dl hrein möndlumjólk
•  ½ niðurskorinn banani
• 1 msk. rúsínur
• 1 tsk. kakónibbur
• 1 tsk. chia-fræ

Allt hrist saman í boxi eða 
krukku, gott að láta 
standa í ísskáp í 
a.m.k. 30 mín eða 
yfir nótt.

Vertu vinur á 
Facebook

Vertu vinur á 
Facebook

Yfirhafnir

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Skoðið

Vertu vinur á 
Facebook

Laugavegi 63 • S: 551 4422

www.laxdal.is

Skoðið laxdal.is/yfirhafnir

NÝTT

KLASSÍSKAR  FLOTTAR  KÁPUR

Ókeypis 
lyfjaskömmtun í 
Borgar Apóteki !

Skömmtunargjöld f. 4 vikna lyfjatiltekt

Lyfja (Lyfjalausnir) 1.537
Lyf & Heilsa (SA lyfjaskömmtun) 1.000
Lyfjaver 600
Borgar Apótek 0

Borgartúni 28, sími 553 8331

FÁRÁNLEGA
FLOTTUR PAKKI

FÁÐU ÞÉR

ÁSKRIFT
á 365.is

Aðeins 310 kr. á dag
365.is
Sími 1817

Vandað sjónvarpsefni og fjarskipti á frábæru verði

Með Skemmtipakkanum fylgja sex sjónvarpsstöðvar. Spennandi íslenskir og erlendir þættir, 
kvikmyndir og vandað talsett barnaefni. Að auki fá áskrifendur internet, heimasíma, Stöð 2 
Maraþon og aðild að Vild. Með því að greiða 1.990 kr. aukalega færðu endalaust tal og 1 GB í GSM.



Fólk| heilsa

Fólk er kynningarblað sem býður auglýs-
endum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala 
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið  
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434  
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

hópur vísindamanna í 
Bandaríkjunum komst 
að því að helming allra 

dauðsfalla af völdum tólf mis-
munandi tegunda krabbameins 
mætti rekja til reykinga. Af sam-
tals 345.962 látnum af völdum 
krabbameina árið 2011 voru 
167.805 manns sem reyktu. 
Þrátt fyrir mikla baráttu gegn 
reykingum í Bandaríkjunum er 
enn mikið verk að vinna, segir 
Rebecca Spiegel, einn höfundur 
rannsóknarinnar. Krabbamein í 
lungum og öndunarfærum eru 
algengust. Rannsóknin sýnir 
að krabbamein í ristli, nýrum, 
endaþarmi, munni, hálsi, vél-
inda, raddböndum, maga, brisi, 
þvagblöðru og legi sé hægt að 
tengja við reykingar. Sömuleiðis 
hvítblæði. Rannsökuð voru gögn 
frá 346 þúsund manns, 35 ára og 
eldri, sem létust úr þessum teg-
undum krabbameins árið 2011.

FÆrri reykJa
Reykingar eru mjög skaðlegar 
heilsunni. Árlega leiða tóbaks-
reykingar til dauða um það bil 
sex milljóna manna í heiminum, 
að því er kemur fram á vef land-
læknis. Af þeim hópi eru 650 
þúsund manns í Evrópu. Hér á 
landi látast um 200 manns ár-
lega af völdum reykinga. Það er 
stór hópur. Sem betur fer hafa 
reykingar minnkað hér á landi á 
undanförnum árum.

•  Á árunum 2012 til 2015 hefur 
hlutfall þeirra Íslendinga, 18 
ára og eldri, sem reykja dag-
lega lækkað úr 14,2% í 11,3%.

•  Daglegar reykingar karla hafa 
dregist meira saman, eða úr 
16,1% í 11,3%.

•  Daglegar reykingar kvenna 
hafa minnkað úr 12,4% í 11,3%.

•  Enn eru reykingar algengastar 
hjá fólki sem er um og yfir 
fimmtugt hér á landi.

FOrVarnir naUðsynlegar
Þrátt fyrir að færri reyki í dag en 
fyrir 20 árum þarf alltaf að vera 
markvisst tóbaksvarnarstarf í 
gangi, segir helsti vísindamaður 
í krabbameinsrannsóknum í 
Noregi, Inger Torhild Gram, í 
viðtali við netmiðilinn VG, þar 
sem fjallað er um bandarísku 
rannsóknina. „Rannsóknin 
sýnir að vaxandi fjöldi krabba-
meina er tengdur reykingum, 
til dæmis krabbamein í þörm-
um en ristilkrabbamein hefur 
aukist á síðustu árum. Áhætta 
reykinga hefur verið mikið 
rannsökuð og leiðir alltaf í ljós 
hættuna sem af þeim stafar. 
Ráðgjafi hjá norska Krabba-
meinsfélaginu segir að á milli 
80-85% lungnakrabbameins-
tilfella í landinu megi rekja beint 
til reykinga.

mUn hÆttUlegra 
en áðUr Var talið
betra að hÆtta straX  Allir vita að reykingar eru hættulegar. Samt reykir 
fólk. Ný rannsókn sýnir að tólf tegundir krabbameina megi rekja beint til reyk
inga. Rannsóknin birtist í hinu virta bandaríska tímariti Jama Internal Medi
cine og hefur vakið athygli.

reykingar DrePa Það er margsannað að reykingar eru hættulegar og stöðugt 
koma fram nýjar upplýsingar tengdar þeim.

betra að DrePa Í Það 
þykir ekki lengur fínt að reykja, 
heldur þveröfugt. 

Hingað til hefur hlutfall þeirra 
sem eru í áhættu vegna krabba-
meins af völdum reykinga verið 
einn á móti þremur. Rannsókn 
sem nú er í gangi hjá breskum 
læknum bendir til þess að 
ástæða sé til þess að hækka 
þetta hlutfall í tvo af hverjum 
þremur. Langvarandi sígarettu-
reykingar eru mun hættulegri en 
menn töldu fyrir nokkrum ára-
tugum.

árangUr
Samkvæmt frétt sem birtist í 
netmiðlinum USAToday árið 
2014 hafa forvarnir gegn reyk-
ingum bjargað átta milljónum 
mannslífa í Bandaríkjunum síð-
astliðin 50 ár. Vísindamenn hjá 
Yale-háskólanum fundu þetta 
út en árið 1964 var birt skýrsla 
sem tengdi reykingar við lungna-
krabbamein. Þá hófust eigin-
legar forvarnir gegn reykingum. 
Reykingar hafa minnkað mikið 
í Bandaríkjunum frá árinu 
1964 þegar um 42% fullorðinna 
reyktu en hlutfallið var komið 
niður í 18% árið 2012.

Rannsókn Yale-háskólans birt-
ist fyrst í Journal of Ameri can 

Medical Association í janúar 
2014. Rannsakendur fundu út að 
17,7 milljónir dauðsfalla tengd-
ust reykingum á árunum 1964-
2012. Þrátt fyrir góðan árang ur 
í tóbaksvörnum víða um heim 
eru reykingar enn verulegt 
heilsufarsvandamál.

 Bragðgóðir réttir, 
fullir af þarflegum 

næringarefnum.

Hollusturettir

AFSLÁTTARDAGAR
 Söfnunar- stell – glös – hníf apör

Mikið úrval af 
fallegum 

vörum á tilboði

Collagen & CLA Styður við húð og liði ásamt 
því að örva brennslu.

COLLAGEN & CLA

USN verslun Suðurlandsbraut 16 - usn.is - heimkaup.is - Hagkaup.

2.indd   1 16.10.2015   12:02:47

*Gildir fyrir eina áskrift. Viðskiptavinir sem taka þessu tilboði fyrir 1. nóvember halda þessum kjörum í eitt ár. 

Fáðu þér áskrift í 
síma 1817 eða á 365.is

FÁÐU STÖÐ 3 
Á BETRA VERÐI 
Í HAUST

STÖÐ 3
 +ENDALAUST TAL

+1 GB Í GSM  
1.990 kr.
til 1. nóvember*
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Rörablásari

Tilboð
frá kr12.990

100 mm

Bjargvættur Iðnaðarviftur Þurrkpakki
-Þurrkaðu eftir vatnstjón

 

Loftviftur
Tilboð

frá kr34.900
Tilboð

frá kr22.900

Þakblásarar Kælar - frystar

Í þakrennur, frostvörn eða 
vatnslagnir.

Hitavír Handþurrkari Hljóðlátur Hitablásari

Tilboð
frá kr14.990

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
frá kr69.990

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
kr9.990

Blússlampar
Allar stærðir - með eða án vélakerfa

Tilboð
frá kr1.450

300 mm

2100 wött 100 mm

-Úrval af stærðum og gerðum

íshúsið 30
ára reynsla

1983 - 2013

viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Vatnshitablásari í bílskúrinn

Hraðastýring
fylgir

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

Mazda 6 Optimum Diesel 5/2014 
ek.24þús. Sjálfskiptur. 2191cc. 176 hö. 
Leður. Bose. Ásett verð 5.390.000.- 
Rnr.311504

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

M.BENZ Ml 350. Árgerð 2003, 
ekinn 176 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 1390 þús. ásett 1790 þús 
Rnr.150695. Er á staðnum.

LAND ROVER Discovery 4 sd HSE 
256hö. Árgerð 7/2012, ekinn 115 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 10.900.000. 
Rnr.134079. Glæsilegur bíll er á 
staðnum.

M.BENZ S 500 4matic long. Árgerð 
1/2005, ekinn 85 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 5.000.000. 
Rnr.132545. Glæsilegur bíll. Uppl 
696-1001

M.BENZ S 450 4matic metan 
bensin. Árgerð 2010, ekinn 94 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 9.890.000. 
Rnr.133112.+ Glæsilegur bíll. Bíll með 
öllu. Uppl síma 696-1001

M.BENZ M ml 63 amg. Árgerð 5/2008, 
ekinn 97 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 6.990.000. Rnr.134023. 
Glæsilegur bíll með öllu. Uppl 696-
1001

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

SJÁLFSKIPTUR!!! 1390Þ.
 BMW 1 120i h/b e87. Árgerð 2004, 
ekinn aðeins 95þ.km, sjálfskiptur. 
Flott eintak! Ofurtilboð 1.390þ.!!! 
Rnr.126986. Til sýnis og sölu á Bílalíf, 
Kletthálsi 2, s:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

TOYOTA Hilux double cab SR 33”. 
Árg. 2008, ek. 256 Þ.KM, ssk. lækkað 
verð 2.490.000. Bíll í topp viðhaldi 
Rnr.124796.

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 Akranes

Sími: 431 2622
www.bilas

Kia Rio LX 1.4. Árgerð 2014, 
ekinn 19 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.350.000. Rnr.991523. 6 ár eftir af 
verksmiðjluábyrgð.

MERCEDES-BENZ GLA 200 CDI 
4matic. Árgerð 2014, ekinn 3 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.990.000. 
Rnr.991367.

TOYOTA Avensis wagon. Árgerð 2013, 
ekinn 50 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.790.000. Rnr.210652.

PORSCHE Cayenne turbo s. Árgerð 
2006, ekinn 107 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.990.000. 
Rnr.991479.

 
ASKJA notaðir bílar

Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
 www.notadir.is

ÞARFTU AÐ KAUPA eÐA 
SeLJA bíL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

Suzuki Garnd vitara Lux Disel, 6/2014, 
ek 60 þús km, beinsk , dísel, leður, 
Tilboðsverð 5090 þús, ásett verð 5450 
þús.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga. Lokað 

á laugard.
www.100bilar.is
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AFGREIÐSLUFÓLK ÓSKAST
Vegna komandi jólavertíðar leitast  

Toys”R”Us Smáratorgi og Korputorgi  
við að bæta við sig starfsfólki.

Ef þú ert dugleg/ur, drífandi og hefur áhuga á að 
bætast í okkar góða hóp, hafðu þá samband við:

Sigurður Þorgeir - Verslunarstjóri Smáratorgs
sijon@toysrus.is

Örvar Birkir - Verslunarstjóri Korputorgs
oreir@toysrus.is

sauna.is
Fjárfessng í vellíðan

 Bílar til sölu

Bíll til sölu Skoda Octavia árg. 2006 
skutbíll. ek. 160þ verð 990þ S. 
8993109

Citroen. argerð 2005. Beinskiptur, 
ekkin 170.000 verð 450.þ s: 616 2597

Toyota Rav4. argerð 2001. Beinskiptur, 
ekinn 170.000 verð 350.000 s: 616 
2597

Honda Acord. argerð 2005. Sjálskiptur 
2,0l ekin 149000 verð 999.000 s: 616 
2597

ÓDÝRIR DÍSELBÍLAR
Skoda Octavia, Skoda Fabia, Partner, 
Berlingo, R. Clio, R. Megane, og fleiri 
Nánar á Facebook: Ódýrir Díselbílar 
Sími: 534-0000

VW PoLo ÁRG 2007 tIL 
SöLU.

Ek. 120 þús. Verð 890 þús. Uppl. í s. 
865 5873

 250-499 þús.

7 MANNA - SJÁLFSKIPtUR
OPEL ZAFIRA-A COMFORT ÁRG 2001 
ek.205 þús, sjálfskiptur, 7 manna, 
ný tímareim ofl ásett verð 500 þús 
TILBOÐ 390 ÞÚS möguleiki á 100% 
vísaláni s.841 8955

 500-999 þús.

StAtIoN - toPP EINtAK!
FORD FOCUS TREND STATION árg 
‘05 ek.125 þús, bsk, sk.16 ný kúpling, 
búið að skipta um tímareim, ný 
djúphreinsaður, topp eintak hér á ferð 
og lýtur vel út, ásett verð 990 þús 
TILBOÐ 890 ÞÚS möguleiki á 100% 
visaláni s.841 8955

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKASt Á 25-250ÞúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

KAUPI BÍLA FYRIR ALLt AÐ 
MILLJÓN StGR!!

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt 
að 1.000.000. staðgreitt. Er með 
pappíra og pening til að ganga frá 
því samdægurs ef að samningar nást. 
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/eða 
skoðunar. skoða allar tegundir. Hringdu 
í síma: 659-9696 eða sendu email á 
6599696@gmail.com

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hjólbarðar

FRÁBæR DEKKJAtILBoÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

JAPANSKAR VéLAR EHF.
 BÍLAPARtASALA

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‘99-13. Kaupum flestar teg. 
bíla. Opið 8-18 virka Dalshraun 26, 
220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

INNIMÁLUN
Get bætt við mig verkum innandyra 
í vetur. Vönduð vinnubrögð, fag og 
snyrtimennska í fyrirrúmi. Ágúst S.G 
Málarameistari S: 699-4464 og 695-
4464. asgmalun@gmail.com

REGNBoGALItIR
Málningarþjónusta, vönduð 
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími 
891 9890 malarar@simnet.is

MÁLNINGARÞJÓNUStA 
REYKJAVÍKUR

Alhliða málningarþjónusta. Afsláttur f. 
eldri borgara. Sími 776-0000

LÍF oG LItIR
Málningar og múrþjónusta, getum 
bætt við okkur verkefnum. S: 8679196 
og 7784709

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór 
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. 
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MúRVERK - 
FLotUN

Getum bætt við okkur verkum í 

flísalögnum, múrverki og 
múrviðgerðum. 

Áratuga reynsla og vönduð 
vinnubrögð

Tímavinna og tilboð

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Húsasmíðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og 
viðhald. Uppl. í s. 858 3300

 Nudd

Glæsileg nuddstofa í 101 opið alla 
daga s.787-7481

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 Spádómar

661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 14 alla daga.

SÍMASPÁ 555 2927
Draumaráðningar, fyrirbænir. Opið frá 
13 Hanna s. 847 7596

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR oG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Rafinn ehf. Löggiltur rafverktaki, 
tek að mér töfluskipti og almenn 
rafvirkjastörf. Uppl. í s. 557 4020/892 
3429

 trésmíði

INNREttINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

KEYPT 
& SELT

 til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung 
minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is s. 
868 7204.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

HEILSA

 Nudd

tANtRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Antík

Antikklukkur og viðgerðir Sérhæfð 
viðgerðarþjónusta á gömlum klukkum 
og úrum. Guðmundur Hermannsson 
úrsmíðameistari. S. 554 7770 & 691 
8327. www.ur.is ur@ur.is

HÚSNÆÐI

 Atvinnuhúsnæði

AUÐBREKKA - VERSLUN 
EÐA ÞJÓNUStA

400 fm verslunarrými á jarðhæð. 

Gluggar sem snúa að götu. 

Innkeyrsludyr. 

70 fm rými sem hentar fyrir 
verslun eða þjónustu. Stórir 

gluggar að götu.
S. 897 9743

GÓÐ FJÁRFEStING
Til sölu mjög góð 50 m2 atvinnubil í 
Steinhellu 14, Hfn. Góð lán - auðveld 
kaup. Verð frá: 9,9 m S: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

FYRStI MÁNUÐUR FRÍR 
 WWW.GEYMSLAEItt.IS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

GEYMSLULAUSNIR.IS
Upphitað og vaktað geymslurými. 
Verð frá 2900kr.mán. SÆKJUM OG 
SENDUM. S: 615-5005

WWW.BUSLoDAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

GEYMSLUR.coM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

ATVINNA
 Atvinna í boði

Bakara eða bakaranema vantar á 
samning. Umsóknir sendist á: bakari@
bakari.is eða Uppl. í s. 555 0480

StARFSFÓLK ÓSKASt Á 
HLöLLABÁtA SMÁRALIND

Á kvöld og helgarvaktir, 18 
ára aldurstakmark og Íslensku 

kunnátta skilyrði.
Umsóknir sendist á hlollabatar@

hlollabatar.is Eða á staðnum 
milli 13-17

HÁRGREIÐSLUStoFA 
Í PÓStNúMERI 104 

AUGLÝSIR EFtIR VöNU 
FÓLKI Í StÓLALEIGU.

 Um er að ræða mjög fallega 
stofu á mjög góðum stað í 

bænum. Aðeins útskrifað fólk 
kemur til greina.

Nánari upplýsingar fást með því 
að senda ferilskrá á póstfangið: 

harsnyrting@gmail.com

Zinkstöðin óskar eftir starfskrafti til 
framtíðarstarfa við málmhúðun og 
annað tilfallandi. Fyrirtækið er vestan 
Hafnarfjarðar og hentar því fyrir fólk á 
Reykjanesi. Uppl. Í síma 896-5759

Óskum eftir að ráða starfsmann á 
lager og í útkeyrslu. Umsóknir sendist 
á einar@solning.is.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Nýr og djarfur íslenskur 
samskiptavefur. Íslendingar.eu.
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SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Athugun Skipulagsstofnunar 

Eldi á allt að 19.000 tonnum af 
laxi og regnbogasilungi í 

Patreksfirði og Tálknafirði 
Dýrfiskur hf. og Fjarðalax ehf. hafa  tilkynnt til athugunar Skipulags-
stofnunar frummatsskýrslu um eldi á allt að 19.000 tonnum af laxi og 
regnbogasilungi í Patreksfirði og Tálknafirði.

Kynning á frummatsskýrslu:Tillaga að ofangreindri framkvæmd og 
skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar 
frá 20. október  til 2. desember 2015 á eftirtöldum stöðum: Á bæjarskrif-
stofum Tálknafjarðarhrepps og Vesturbyggðar, í Þjóðarbókhlöðunni og 
hjá Skipulagsstofnun. Frummatsskýrslan er aðgengileg á heimasíðu 
Teiknistofunnar Eik: www. teiknistofan.is.

Athugasemdafrestur: Allir hafa rétt til að kynna sér framkvæmdina og 
leggja fram athugasemdir. Athugasemdir skulu vera skriflegar og 
berast eigi síðar en 2. desember 2014 til Skipulagsstofnunar, Laugavegi 
166, 105 Reykjavík. Þar fást ennfremur nánari upplýsingar um mat á 
umhverfisáhrifum. 

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Brekkubær 15 - Raðhús

Mjög fallegt og vel skipulagt 288,0 fm. raðhús, tvær hæðir og kjallari auk 
22,9 fm. bílskúrs, samtals 310,9 fm. Sér íbúð er í kjallara. Eignin er í góðu 
ástandi að innan sem utan. Rúmgóð og björt stofa með stórum gluggum 
til suðurs. Eldhús með góðri innréttingu. Sex herbergi og sjónvarpshol/
alrými. Húsið er keypt fokhelt haustið 1997 og fullklárað árið 1998. 
Glæsileg og vel hirt lóð sem snýr til suðurs. Fallegur gróður og bæði viðar 
og hellulögð verönd. Verð 63,7 millj. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  

OPIÐ 

HÚS

Opið hús í dag frá kl. 17:30 – 18:00
Nýkomin sérlega glæsileg endaíbúð á efri hæð í vönduðu litlu 
fjölbýli með sérinngang. Glæsilegt nýtt eldhús. Rúmgóð stofa.  
Tvö svefnherbergi. Allt sér. Verð:  31.8 millj.

Tinnuberg  6 – Hafnarfjörður 
3ja herbergja - íbúð 202

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Opið hús verður þriðjudaginn 20. október milli kl. 17:00-18:00. 
Holtsvegur 29 er níu íbúða lyftuhús á frábærum útsýnisstað í Urriðaholti í Garðabæ. Í húsinu eru 
tilbúnar sex þriggja herbergja íbúðir um 104 fermetrar og þrjár fjögura til fimm herbergja íbúðir um 
154 fermetrar. Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum í 
Nóvember - Desember 2015. Sölumenn verða á staðnum.

Holtsvegur 29 – Garðabær -  Nýjar tilbúnar íbúðir 

OPIÐ HÚS

Magnús Emilson 
löggiltur fasteignasali

MEISTARAVELLIR 13
OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAGINN 20.OKTÓBER KL. 17:30-18:00
Falleg, vel skipulögð 102 fm fjögurra herbergja íbúð í fjölbýli á annarri 
hæð við Meistaravelli 13 í Reykjavík. Þrjú svefnherbergi. Frábær 
staðsetning og stutt í alla helstu þjónustu. Ásett verð: 39,8 millj.

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Bergþóra Heiða Guðmundsdóttir
Lögfræðingur lögg. fasteigna-,  

fyrirtækja- og skipasali, lögg. leigumiðlari. 
S: 779-1929 • heida@trausti.is

Auðun Ólafsson 
Sölufulltrúi.  

Er í námi til löggildingar fasteigna- 
fyrirtækja og skipasölu. 

S: 894-1976 • audun@trausti.is

Kristján Baldursson hdl.
hdl. löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og 

skipasali, löggiltur leigumiðlari.  
S: 867-3040 • kristjan@trausti.is

OPIÐ HÚS Í DAG 

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

HÁTÚN 19 – 105 RVK
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 20. OKT FRÁ KL. 17 - 17.30

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

• Falleg og mikið endurnýjuð sérhæð og ris 
með bílskúr. Alls 164,5 fm.

• Mjög mikið endurnýjað hús sem nostrað 
hefur verið við í gegnum tíðina.

• Baðherbergi á báðum hæðum. 

• Rúmgóð herbergi og stofur. Stór verönd.

• V. 54,9 millj.

OPIÐ HÚS

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín

Save the Children á Íslandi



Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is. 

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Grétar Óttar Gíslason
Dalsgerði 6a, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri 
miðvikudaginn 14. október. 

Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju 
föstudaginn 23. október kl. 13.30.

Kristín Baldvina Jónsdóttir
Margrét Vala Grétarsdóttir Jón Gunnar Guðmundsson
Baldvin Þór Grétarsson Jóhanna S. Sigurðardóttir
Kristín Sigrún Grétarsdóttir Hörður Már Guðmundsson
Anna María Grétarsdóttir Erlendur Níels Hermannsson
   Anna Kristín Guðjónsdóttir

afa og langafabörn.

Elskulegur faðir okkar,
Helgi Flóvent Ragnarsson

húsasmiður og þjálfari,

lést á spítala á Spáni  
þann 6. október 2015. 

Útförin fer fram frá Fríkirkjunni  
í Hafnarfirði þriðjudaginn  
20. október 2015 kl. 13.00.

Sigursteinn Arndal
Magnús Helgason

Helgi Helgason

Ástkær móðir okkar og amma, 
Guðrún Osvaldsdóttir

Traðarbergi 1, Hafnarfirði,

lést á líknardeild Landspítalans 
sunnudaginn 18. október.

Sigurður Ingi Sigurðsson
Jóhanna Guðrún Sigurðardóttir
Guðrún Helga Guðbjartsdóttir
Þórdís Gyða Guðbjartsdóttir
Herdís Rut Guðbjartsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Jens Kristjánsson
Breiðuvík 6,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir 
þriðjudaginn 13. október. Útförin fer 

fram frá Bústaðakirkju föstudaginn  
23. október kl. 13.

Ingibjörg Þorvaldsdóttir
Þorvaldur Jensson Ragnheiður Þórólfsdóttir
Sigurður Jensson Sjöfn Kolbeins
Jóna Karen Jensdóttir Guðjón Símonarson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, sonur, bróðir, 
stjúpfaðir, afi og frændi,

Ólafur Þór Brynjólfsson
Gullengi/Seljabraut,

lést á líknardeild LSH  
þriðjudaginn 13. október. 

Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 
miðvikudaginn 21. október kl. 13. 

Þeim sem vilja minnast hans  
er bent á líknardeild LSH.

Kristín Andrésdóttir
Sigrún Jónsdóttir
Ragnheiður Brynjólfsdóttir Aðalsteinn Svansson
Hrafn Ingi Brynjólfsson
Jón Gautur Bakke Þórhildur R. Saltnes
Arnar Gauti
Andrés Magnús

Eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,
Ester Bryndís Axelsdóttir

frá Læk, Skagaströnd,
andaðist á Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja 15. október 2015.  

Jarðarförin fer fram í Áskirkju föstudaginn  
23. október 2015 kl. 11.

Benóný Pétursson
Pétur Benónýsson
Ásgeir Benónýsson Gyða Waage
Sigurdís Benónýsdóttir Einar S. Steingrímsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Björn Reynir Alfreðsson
Lækjarbakka 9, Selfossi,

lést á Landspítalanum  
laugardaginn 10. október. 

Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
miðvikudaginn 21. október kl. 15.

Ólöf Björnsdóttir Alfreð Björnsson
Jónína K. Björnsdóttir Elín K. Björnsdóttir
Óskar S. Björnsson Ástþór Björnsson
Freydís Björnsdóttir Guðlaug Björnsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir minn,
Jón Leifur Magnússon

frá Akbraut,

lést á Lundi föstudaginn 16. október. 
Útförin verður auglýst síðar.
Fyrir hönd aðstandenda,

Linda Ósk Jónsdóttir

Við þökkum af öllu hjarta hlýhug, 
samúð og vináttu vegna andláts og 
útfarar ástkærs eiginmanns, föður, 

tengdaföður og afa,
Hreiðars Braga Eggertssonar

Arnarsmára 22.

Guð blessi ykkur öll.
Elísabet Guðjónsdóttir,

Ólafía Þóra Bragadóttir Gunnar Davíðsson
Hafsteinn Bragason Linda Bára Lýðsdóttir
Sylvía Bragadóttir Rúnar Harðarson
Guðjón Þór Gunnarsson Rannveig Kjaran

barnabörn og barnabarnabörn.

Kvennasönghópurinn Boudoir 
og karlakórinn Mosfells-
bræður hafa tekið höndum 
saman og myndað Óperu-
kór Mosfellsbæjar. „Við 
munum óhrædd takast á við 
spennandi verkefni úr óperu-
heiminum og fleiri geirum 
tónlistarinnar,“ segir Kristín 
R. Sigurðardóttir söngkona 
sem bæði tilheyrir Boudoir og 
hinum nýja óperukór. Eigin-
maður hennar, Julian M. Hew-

lett, er stofnandi og stjórnandi 
allra kóranna þriggja. Hann 
hefur starfað hér á landi í rúma 
tvo áratugi sem píanóleikari, 
tónlistarkennari, kórstjóri, 
organisti og tónskáld.

„Boudoir er kór með fag-
lærðum konum og  félagar í 
Mosfellsbræðrum hafa margir 
verið í námi og eru þjálfaðir í 
kórsöng, enda með gríðar-
góðar raddir. Þegar kórunum 
var steypt saman kom út þessi 

flotti, magnaði óperuhljómur,“ 
lýsir Kristín. Félagar í nýja 
kórnum eru 35, þar af nokkrir 
sem standa utan hinna kór-
anna og enn er pláss fyrir fleiri 
að sögn Kristínar.  

Fyrstu formlegu tónleikar 
Óperukórs Mosfellsbæjar 
verða haldnir fyrir jólin. 
Þar  verða meðal annars 
sungnir kórar úr Messíasi eftir 
Händel og jólakantata eftir 
kórstjórann. gun@frettabladid.is

Þá kom þessi magnaði 
óperuhljómur fram
Tveir kórar renna saman í Óperukór Mosfellsbæjar en halda þó áfram að lifa sjálfstæðu lífi. 
Hjónin Julian Hewett kórstjóri og Kristín R. Sigurðardóttir söngkona vita meira um málið.

Hjónin Julian Michael Hewlett kórstjóri og Kristín R. Sigurðardóttir söngkona. FRéttablaðið/GVa

Við mun-
um óhrædd 

takast á við spennandi 
verkefni úr óperuheim-
inum og fleiri geirum 
tónlistarinnar. 

Merkisatburðir
1728 Eldur kemur upp í Kaupmannahöfn og mikill hluti bókasafns 
Árna Magnússonar brennur.
1905 Landsdómur er stofnaður til að dæma í málum gegn ráð-
herrum fyrir brot á stjórnarathöfnum.
1951 Varðskipið Þór kemur til landsins.
1989 Borgarleikhúsið í Reykjavík er vígt eftir að hafa verið 13 ár í 
byggingu.
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Philips 7600 línan

7600 línan frá Philips með Android  sameinar 4K Ultra 
HD upplausn, þægileg hljómgæði  og þríhliða Ambilight  
baklýsingu í aðlaðandi blaðþunnri hönnun. Allt sem þú vilt 
að sé til staðar í sjónvarpi. Og það er margverðlaunað líka. 
Tækið fæst í þremur stærðum, 48“, 55“ og 65“.

Hlaut  EISA verðlaunin sem bestu 
kaupin í Evrópu 2015-2016 

með Android

BEST BUY TV
Philips 55PUS7600

2015-2016



Skák  Gunnar Björnsson
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Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita línu, bæði lárétt 
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 
1-9 og aldrei má tvítaka neina 
tölu í röðinni. Lausnin verður birt 
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.

veðurspá Þriðjudagur

Í dag spáir vaxandi suðaustanátt og rigningu eða sannkölluðu slagviðri, en 
norðaustan til verður þó þurrt fram á kvöld. Hitinn fer smám saman lækkandi, 
en þó má búast við 2 til 7 stiga hita á láglendi. Það kólnar hins vegar í nótt og 
gæti vel myndast hálka á blautum fjallvegum.

LÁRÉTT
2. loga 
6. ógrynni 
8. segi upp 
9. lítið býli 
11. drykkur 
12. lítið barn 
14. bragsmiður 
16. hróp 
17. tala 
18. andi 
20. tveir eins 
21. auma

LÁRétt: 2. báls, 6. of, 8. rek, 9. kot, 11. te, 12. kríli, 
14. skáld, 16. óp, 17. níu, 18. sál, 20. ff, 21. arma.
LÓðRétt: 1. rokk, 3. ár, 4. letilíf, 5. ske, 7. forspár, 10. 
tík, 13. lán, 15. duft, 16. ósa, 19. lm.

LÓÐRÉTT
1. tónlistarstíll 
3. tímaeining 
4. nennuleysi 
5. gerast 
7. fjarsýnn 
10. kvenkyns 
hundur 
13. blessun 
15. ryk 
16. rjúka 
19. í röð

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Ótrúlegt … í dag er 
síðasti dagurinn þinn 
í fríi! Á morgun tekur 
hversdagsleikinn við!

Ekki  
tala!

Þá er bara ræs fyrir klukkan 
fimm til þess að keyra upp-
vakningana sem taka leið 3 

í vinnuna! 
Það verður 

kvöl og …

Það er of 
kalt hérna!

Af hverju 
er þessi 
stóll svona 
óþægilegur?

Getur einhver 
kveikt ljósin?

Af hverju er 
netið svona 

hægt?
Hvaða ískur 

er þetta 
eiginlega?

Sumir eru með hærri 
þægindaþröskul en 

aðrir.

Ég er svo svangur! 
Ég hef ekki verið 

jafn svangur í heilan 
klukkutíma.

Hvar skyldi ég hafa 
sett skálina?

Ógeð!

Nákvæmlega þetta er ástæðan fyrir því að 
við megum aldrei fá hávaxið fólk í heimsókn!

Ég skal 
skrifa það 

hjá mér.

pín … Það er fýla  
af þér!

Fðí í tvæð 
vikuð í 

viðbót? 

Það var það 
sem hann 
sagðiI 
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Ég sá þig snemma dags, Dýrið gengur laust, 

Á pöbbinn, Fröken Reykjavík, Verst af öllu  

og öll hin lögin sem hafa lifað í góðri 

og farsælli sambúð með þjóðinni 
öll þessi ár. 

Ég sá þig snemma dags, Dýrið gengur laust, 

Á pöbbinn, Fröken Reykjavík, Verst af öllu  

og öll hin lögin sem hafa lifað í góðri 

og farsælli sambúð með þjóðinni 
öll þessi ár. 

Í ár er hálf öld liðin frá því að Ríó 
tríóið var stofnað. Tíminn flýgur. 

Helgi P., Ágúst, Snorri Helgason 
og Bjössi Thor ásamt Jónasi Friðrik 
og hljómsveit undir stjórn Gunnars 
Þórðarsonar rifja upp alla smellina, 
eftir minni.

Tryggið ykkur miða á þessa 
einstöku afmælistónleika 
í Eldborgarsal Hörpu í október.

Miðasala er í fullum gangi:
tix.is | harpa.is | 528 5050

Frah átti leik gegn Kociszewski í 
Póllandi árið 1993.
Svartur á leik

1. … Re3! Hvítur gaf því hann getur 
ekki bæði valdað drottninguna og 
máthótunina uppi í borði. 
www.skak.is Oliver Aron vann 
hraðskákmót TR.
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www.versdagsins.is

Heilindi  
og ráðvendni  
verndi mig  
því að á þig  
vona ég...

Sýningartímar á eMiði.is og miði.is

ÞRIÐJ
UDAGS

TILBO
Ð

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

- MBL

CRIMSON PEAK 8, 10:30
PAN 3D ÍSL 5:30
ÞRESTIR 5:50
KLOVN FOREVER 8, 10:30
EVEREST 3D 5:30, 8
SICARIO 10:10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGS TILBOÐ Í DAG
GILDIR EKKI Á ÍSLENSKAR MYNDIR

Ein besta gamanmynd þessa árs með 
Óskarsverðlaunaleikurunum Robert DeNiro & 

Anne Hathaway.


VARIETY


THE WRAP


ROLLING STONE


USA TODAY


TOTAL FILM


TIME OUT LONDON


TIME OUT LONDON


EMPIRE

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI
KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

PAN ÍSLTAL 3D   KL. 5:30
PAN ENSKT TAL 2D  KL. 8
CRIMSON PEAK  KL. 8 - 10:30
LEGEND   KL. 10:30

PAN ÍSLTAL 2D   KL. 5:30
PAN ÍSLTAL 3D   KL. 5:30
PAN ENSKT TAL 2D  KL. 5:30 - 8 - 10:30
LEGEND   KL. 8 - 10:40
BLACK MASS   KL. 9 - 10:10
BLACK MASS VIP  KL. 5:20 - 10:40
EVEREST 3D   KL. 8 - 10:40
EVEREST 2D   KL. 6
EVEREST 2D VIP  KL. 8
VACATION   KL. 8
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

PAN ÍSLTAL 3D   KL. 5:30
PAN ENSKT TAL 2D  KL. 5:30 - 8
CRIMSON PEAK  KL. 8 - 10:40
LEGEND   KL. 8 - 10:30
BLACK MASS   KL. 10:30
THE INTERN   KL. 5:20
EVEREST 3D   KL. 5:20 - 8 - 10:35

PAN ÍSLTAL 3D   KL. 5:30
LEGEND   KL. 10:40
BLACK MASS   KL. 8 - 10:40
THE INTERN   KL. 5:30 - 8

PAN ÍSLTAL 3D   KL. 5:30
PAN ENSKT TAL 2D  KL. 8
ÞRESTIR   KL. 8
THE WALK 3D   KL. 10:10
CRIMSON PEAK  KL. 10:30
HÓTEL TRANSYLVANÍA 2 ÍSLTAL 2D KL. 5:50

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI
SÝND Í 2D OG 3D

HVERNIG BYRJAÐI ÆVINTÝRIÐ UM PÉTUR PAN?
FRÁBÆR FJÖSLYLDUMYND

EGILSHÖLL

Nýjasta meistaraverk Guillermo del Toro sem 
fær hárin til að rísa


THE NEW YORKER


HITFIX


THE PLAYLIST


TIME OUT LONDON

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

Hvað? 
Hvenær? 
Hvar?
Þriðjudagur

20. Október 2015
Tónlist
Hvað?  Karókíkvöld á Gauknum
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gaukurinn, Tryggvagötu 22, 
Reykjavík
Hægt er að syngja í alvöru græjum á 
Gauknum í kvöld. Enginn aðgangs-
eyrir.

Hvað?  KexJazz – Sigurður Rögnvalds
son
Hvenær?  20.30
Hvar?  Skúlagötu 28, Reykjavík
Kvartett gítarleikarans Sigurðar 
Rögnvaldssonar kemur fram á Kexi. 
Með Sigurði koma þeir Steinar 
Sigurðarson á saxófón, Valdimar 
Kolbeinn Sigurjónsson á kontra-
bassa og Magnús Trygvason Eliassen 
á trommur fram. Sigurður fagnar 
útgáfu nýrrar plötu með eigin tón-
list. Tónlistin byggir á ævintýraskógi 
fullum af skrýtnum og hættu-
legum verum. Platan var tekin upp 

í Helsinki með finnskum tónlistar-
mönnum en verður nú flutt með 
íslenskum samstarfsmönnum. Tón-
listin er framsækinn djass með áhrif 
frá rokktónlist. Tónleikarnir hefjast 
kl. 20.30 og er aðgangur ókeypis.

Fyrirlestrar
Hvað?  Um þverþjóðleg tengsl Filipps
eyinga á Íslandi
Hvenær?  17.00
Hvar?  Auðunarstofa, Hólum í grennd 
við Sauðárkrók
Unnur Dís Skaptadóttir mannfræð-
ingur fjallar um tengsl Filippseyinga 
á Íslandi í fyrirlestri sem ber titilinn 
Kærleikur, ábyrgð og peningar.

Hvað?  Fjárfestingar án hafta
Hvenær?  8.30
Hvar?  Harpa, Austurbakka 2, Reykja
vík
Fyrirhuguð losun fjármagnshafta 
mun breyta fjárfestingarumhverfinu 
hér á landi og möguleikum íslenskra 
fjárfesta og sparifjáreigenda. Af því 
tilefni býður VÍB á fróðlegan fund 
um fjárfestingarumhverfið erlendis, 
eignadreifingu og fjárfestingarkosti. 
Meðal framsögumanna er Dr. Peter 
Westaway, yfirhagfræðingur og for-
stöðumaður fjárfestinga hjá Vangu-
ard í Evrópu. Frítt er á fundinn og 
boðið verður upp á léttar veitingar.

Hvað?  Almenningur og hlutabréfa
kaup  Hvað ber að hafa í huga?
Hvenær?  17.30
Hvar?  Arion banki, Borgartúni, Reykja
vík
Breki Karlsson, forstöðumaður 
Stofnunar um fjármálalæsi, fjallar 
um hlutabréfakaup á mannamáli. 
Fundurinn stendur yfir í eina og hálfa 
klukkustund og er boðið upp á létta 
hressingu. Allir velkomnir

Hvað?  Ferðaþjónustan og forritun
Hvenær?  12.00
Hvar?  Íslandsbanki, Kirkjusandi, 2 
Reykjavík
Fjöldi ferðamanna sem koma til 
Íslands hefur margfaldast síðasta 
áratug og margir hafa áhyggjur af 
því hvort Ísland ráði við þennan 
fjölda og hvernig sé best að mæta 
þörfum ferðamanna sem koma til 
landsins. Kristján Guðni Bjarnason, 
framkvæmdastjóri Dohop, Kristján 
Benediktsson, markaðsstjóri Angl ing 
IQ, og Magnús Már Einarsson, rekstr-
arstjóri Ísafold Travel, munu ræða 
hvernig forritun getur hjálpað við að 
hámarka verðmætasköpun og móta 
upplifun ferðamanna. Fundurinn er 
opinn öllum og það er frítt inn.

Hvað?  Þriðjudagsfyrirlestur – Örlaga
vefur
Hvenær?  17.00
Hvar?  Listasafninu á Akureyri

Ragnheiður Björk Þórsdóttir, textíl-
listamaður og kennari, heldur fyrir-
lestur í Listasafninu á Akureyri, Ketil-
húsi, undir yfirskriftinni Örlagavefur. 
Þar fjallar hún um sögu og hlutverk 
vefnaðar og myndvefnaðar sem og 
þær tæknibreytingar sem hafa átt 
sér stað síðan á miðöldum. Sýning 
hennar, Rýmisþræðir, hefur staðið 
yfir í Listasafninu, Ketilhúsi, síðan 
í september og mun Ragnheiður 
tengja hana við fyrirlesturinn.

Hvað?  Framtíð kristni á Íslandi
Hvenær?  20.00
Hvar?  Sólon, Bankastræti 7a í 
Reykjavík
Bandaríski guð-
fræðingurinn Neil 
Cole mun segja 
frá hugmyndum 
sínum um 
breytta fram-
tíð kristninnar 
í vestrænni 
menningu. 
Um leið og 
kirkjuturnar 
munu lækka 
í eiginlegum og 
óeiginlegum skiln-
ingi mun breidd kristn-
innar aukast í mannfélaginu. 
Áherslan á leiðtogann mun dvína en 
vægi góðra tengsla vaxa.

Leiklist og kvikmyndir
Hvað?  Uppsprettan
Hvenær?  21.00
Hvar?  Tjarnabíó, Tjarnagötu 12, 
Reykjavík
Uppsprettan gengur þannig fyrir 
sig að höfundar senda stuttverk inn 
sem aldrei hefur verið flutt áður. Sex 
manna dómnefnd fer svo yfir hand-
ritin og velur þrjú bestu handritin. 
Sólarhring fyrir frumflutning fá leik-
stjórarnir handritin í hendurnar og 

þá fá þeir einnig að vita hvaða rými 
þeir eru að vinna með og hvaða leik-
hóp. Kvöldið eftir, einungis þremur 
klukkutímum fyrir frumflutning, fá 
leikstjórarnir svo að byrja að vinna 
með leikurunum í æfingarýmum og 
hafa þá gestir og gangandi tækifæri á 
að fylgjast með æfingunum. Opnað er 
fyrir áhorfendum kl. 19.30. Klukkan 
21.00 er svo útkoman sýnd og er ótrú-
legt að verða vitni að því sem leysist úr 
læðingi. Aðgangseyrir 1.500 krónur.

Hvað?  Ljós heimsins
Hvenær?  20.00

Hvar?  Djúpið, Hafnarstræti 15, 
Reykjavík

„Ljós heimsins“ er verk 
um persónulegar 

uppgötvanir og 
upplifanir einstak-
lings á efninu, 
alheiminum og 
andanum.

Ljós heimsins 
var gítareinleikur 

saminn fyrir túr 
um Kína af Benja-

mín Náttmerði Árnasyni, síðast-
liðið sumar en Benjamín er nýlega 
kominn heim aftur. Einleikurinn tók 
miklum umbreytingum á túrnum 
og var ekki fullkomnaður fyrr en 
hann var orðinn þríleikur nýskipaða 
tríósins „Teixeira, Posner & Árnason“ 
sem varð til í París, Frakklandi. Miðar 
á midi.is, aðgangseyrir 2.000 krónur.

Hvað?  Bíókvöld í Vínsmakkaranum
Hvenær?  20.00
Hvar?  Vínsmakkarinn, Laugavegi 73, 
Reykjavík
Kvikmyndin Starship Troopers 
verður sýnd. 

Stúlkurnar á Kleppjárnsreykjum   18:00
Stille hjerte   20:00, 22:00
Pawn Sacrifice   17:45
Rams / Hrútar ENG SUB   18:00
Jóhanna – Síðasta orrustan   20:00
Virgin mountain / Fúsi ENG SUB   20:00
Love 3d   22:00
Red Army   22:00

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-20

Fyrirlesturinn Fjárfestingar án hafta verður fluttur í Hörpu í kvöld. Fréttablaðið/GVa

Uppsprettan fer fram í 
tjarnarbíói í kvöld.

Neil Cole flytur fyrirlestur á Sólon í kvöld.

2 0 .  o k T ó b e r  2 0 1 5   Þ r I Ð J U D A G U r20 M e n n I n G   ∙   F r É T T A b L A Ð I Ð



Jólatónleikar 
Pálma Gunnarssonar 

ásamt Ragnheiði Gröndal
í Eldborg Hörpu 

19. desember kl. 21:00

Jólatónleikar Pálma og Ragnheiðar slógu rækilega í gegn í fyrra og komust færri að en 

vildu. Þau endurtaka leikinn í ár með góðum gestum og sömu notalegu stemningunni.

Í ár eru 30 ár liðin frá útgáfu jólaplötunnar Friðarjól og er hún órjúfanlegur hluti af jóla- 

undirbúningnum á fjölmörgum heimilum. Og það er aldrei að vita nema ný jólalög líti 

dagsins ljós í tilefni afmælisins. Ekki missa af þessu tækifæri til að eiga yndislega og 

ógleymanlega stund á aðventunni.

Miðasala er hafin á harpa.is, tix.is og í síma 528 5050



Þriðjudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.10 The Middle 
08.30 Junior Masterchef Australia 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík 
10.40 Hið blómlega bú 3 
11.10 Suits 
11.50 Lying Game 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
14.20 American Idol 
15.00 Mr Selfridge 
15.45 Veep 
16.15 The Amazing Race 
17.00 Weird Loners 
17.20 Bold and the Beautiful 
17.40 Nágrannar 
18.05 Simpson-fjölskyldan 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.55 Ísland í dag 
19.25 Hjálparhönd 
19.50 Project Greenlight 
20.20 The Big Bang Theory 
20.45 Public Morals 
21.30 The Strain 
22.15 Last Week Tonight with John 
Oliver 
22.45 Louie 
23.10 Covert Affairs 
23.50 Grey’s Anatomy 
00.35 Blindspot 
01.20 Major Crimes 
02.05 The Possession 
03.35 Killing Bono 
05.25 The Middle 
05.50 Fréttir og Ísland í dag

18.20 Ground Floor 
18.45 Cristela 
19.10 50 Ways to Kill Your Mammy 
19.55 Project Runway 
20.40 One Born Every Minute 
21.30 Pretty Little Liars 
22.15 Witches of East End 
23.00 Cristela 
23.25 Mayday: Disasters 
00.10 The Last Ship 
00.55 The Originals 
01.40 Project Runway 
02.25 One Born Every Minute 
03.15 Pretty Little Liars 
04.00 Witches of East End 
04.45 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

11.30 Someone Like You 
13.10 Tammy 
14.45 The Secret Life of Walter 
Mitty 
16.45 Someone Like You 
18.25 Tammy Melissa McCarth 
leikur Tammy sem einn daginn 
stendur uppi atvinnulaus og eigin-
maðurinn farinn frá henni. Í leit 
að tilbreytingu bíður hún drykk-
felldri ömmu sinni með sér í bíltúr 
út í buskann á bílskrjóð sem er á 
mörkum þess að geyspa golunni. Bíl-
ferðin er skrautleg en þegar Tammy 
ákveður að ræna skyndibitastað þá 
fara hlutirnir að gerast fyrir alvöru. 
Með önnur aðalhlutverk fara Susan 
Sarandon og Kathy Bates. 
20.00 The Secret Life of Walter 
Mitty 
22.00 The Wolf of Wall Street 
01.05 Closer  
02.50 Kill List 
04.25 The Wolf of Wall Street

16.35 Séra Brown 
17.20 KrakkaRÚV 
17.21 Friðþjófur forvitni 
17.43 Millý spyr 
17.50 Sanjay og Craig 
18.10 Táknmálsfréttir 
18.20 Prisebræður bjóða til veislu 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.10 Lifað með sjónskerðingu 
Íslensk heimildarmynd frá 2014 þar 
sem fylgst er með blindum og sjón-
skertum einstaklingum. 
20.40 Castle 
21.25 Hetjurnar 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Skuggaleikur 
23.10 Brúin 
00.10 Kastljós 
00.40 Fréttir 
00.55 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil 
09.00 The Biggest Loser 
09.45 The Biggest Loser 
10.30 Pepsi MAX tónlist 
13.30 Cheers 
13.55 Dr. Phil 
14.35 Younger 
15.00 Kitchen Nightmares 
15.45 The Good Wife 
16.25 Eureka 
17.05 Reign 
17.50 Dr. Phil 
18.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
19.10 The Late Late Show with Jam-
es Corden 
19.50 Black-ish 
20.15 Jane the Virgin 
21.00 Blood & Oil 
21.45 Ray Donovan 
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 American Odyssey 
00.35 Code Black 
01.20 Quantico 
02.05 Blood & Oil 
02.50 Ray Donovan 
03.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.15 The Late Late Show with 
James Corden 
04.55 Pepsi MAX tónlist

18.05 Two and a Half Men 
18.30 Friends 
18.55 New Girl 
19.20 Modern Family 
19.45 Veggfóður 
20.30 Hið blómlega bú 
21.10 Dallas 
21.55 Fringe 
22.40 Chuck 
23.25 Cold Case 
00.10 Veggfóður 
00.55 Hið blómlega bú 
01.30 Dallas 
02.15 Fringe 
03.00 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

08.30 PGA Tour 2015 
11.30 PGA Tour 2015 - Highlights 
12.25 PGA Tour 2015 
15.00 PGA Tour 2015 
18.00 Golfing World 2015 
18.50 PGA Tour 2015 
21.50 PGA Tour 2015 - Highlights 
22.45 Champions Tour Highlights 
23.40 Golfing World 2015

  07.00 Swansea - Stoke 
08.40 Messan 
11.45 Messan 
12.05 WBA - Sunderland 
13.45 Watford - Arsenal 
15.25 Man. City - Bournemouth 
17.05 Swansea - Stoke 
18.45 Messan 
20.00 Premier League Review 2015 
20.55 Tottenham - Liverpool 
22.35 Football League Show 
2015/16 
23.05 Chelsea - Aston Villa 
00.45 Premier League World 
2015/2016

07.50 Grindavík - Valur 
09.20 Keflavík - Haukar 
10.55 Körfuboltakvöld 
12.10 Kielce - Barcelona 
13.30 Markaþáttur 
14.00 Spænsku mörkin 2015/2016 
14.30 Keflavík - Haukar 
16.05 Körfuboltakvöld 
17.20 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
17.45 Ítölsku mörkin 2015/2016 
18.15 Meistaradeildarkvöld 
18.40 Arsenal - Bayern Munchen 
Bein útsending 
20.45 Meistaradeildarmörkin 
21.30 Dinamo Kiev - Chelsea 
23.20 BATE - Barcelona 
01.10 Evrópudeildin - fréttaþáttur 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:25
HJÁLPARHÖND
Vönduð þáttaröð í umsjá Rikku og fjallar um fjölbreytt og 
óeigingjarnt starf sjálfboðaliða á Íslandi. Störfin eru jafnólik 
og þau eru mörg en eiga það sameiginlegt að styrkja stoðir 
samfélagsins.

 | 20:20
THE BIG BANG THEORY
Leonard og Sheldon eru 
afburðasnjallir eðlisfræðingar 
en þeir hæfileikar nýtast þeim 
þó ekki í samskiptum við hitt 
kynið.

 | 20:45
PUBLIC MORALS
Sögusviðið er New York á 
sjöunda áratugnum og fjallað 
er um líf og störf rannsóknar-
lögreglumanna í sérstakri 
siðadeild sem fara stundum 
vafasamar leiðir.

 | 19:50
PROJECT GREENLIGHT
Leikararnir og leikstjórarnir 
Matt Damon og Ben Affleck 
leitast við að leiðbeina þeim  
sem eru að stíga sín fyrstu 
skref í kvikmyndagerð.

 | 19:00
LÍNA LANGSOKKUR
Skemmtileg teiknimynd um 
sterkustu stelpu í heimi, 
Línu Langsokk, og vini hennar 
Önnu og Tomma.
 

 | 22:00
THE WOLF OF  WALL STREET
Sönn saga um verðbréfasalann 
Jordan Belfort sem varð 
milljarðamæringur skömmu 
eftir tvítugt en veldi hans 
hrundi til grunna.

FRÁBÆR
ÞRIÐJUDAGUR

 | 21:30
KLOVN
Óborganlegir gamanþættir 
með Casper Christensen og 
Frank Havn. Þættirnir verða 
sýndir frá mánudegi til 
fimmtudags klukkan 21.30.

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. 

©2015 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

NÝTT Á GULLINU!

LOKAÞÁTTUR

07.00 Könnuðurinn Dóra 
07.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
07.45 Doddi litli og Eyrnastór 
07.55 Leyndarmál vísindanna 
08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveins 
08.49 Rasmus Klumpur og félagar 
08.55 UKI 
09.00 Ævintýri Tinna 
09.23 Brunabílarnir 
09.47 Elías 
10.00 Skógardýrið Húgó 
10.25 Latibær 
10.47 Ævintýraferðin 
11.00 Könnuðurinn Dóra 
11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
11.45 Doddi litli og Eyrnastór 
11.55 Leyndarmál vísindanna 
12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveins 
12.49 Rasmus Klumpur og félagar 
12.55 UKI 
13.00 Ævintýri Tinna 
13.23 Brunabílarnir 
13.47 Elías 
14.00 Skógardýrið Húgó 
14.25 Latibær 
14.47 Ævintýraferðin 
15.00 Könnuðurinn Dóra 
15.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
15.45 Doddi litli og Eyrnastór 
15.55 Leyndarmál vísindanna 
16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveins 
16.49 Rasmus Klumpur og félagar 
16.55 UKI 
17.00 Ævintýri Tinna 
17.23 Brunabílarnir 
17.47 Elías 
18.00 Skógardýrið Húgó 
18.25 Latibær 
18.47 Ævintýraferðin 
19.00 Lína Langsokkur

Svampur Sveins 
18.05
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Vetrarvörur

Hleðslutæki og 
vaktarar fyrir allar 
gerðir rafgeyma

Yuasa rafgeymar fyrir 
flestar gerðir bifreiða, 
snjósleða og fjórhjól

Rúðusköfur 
ýmsar gerðir.

Startkapalar 
margar gerðir.

Gates drifreimar fyrir 
Snjósleða og fjórhjól

Stilling hf. | Sími 520 8000 | stilling.is | stilling@stilling.is

Efnavörur 
fyrir bíla 

Sérblandaður 
rúðuvökvi 5 l.

Bretta- og 
skíðafestingar



Við köllum þetta ljóð-
myndasýningu. Þetta 
er blanda af ljós-
myndum og ljóðum,“ 
segir skáldið Valgerður 
Þóroddsdóttir, einn af 

aðstandendum ljóðmyndasýningar-
innar Skúmaskot, en að sýningunni 
standa auk hennar þau Ásta Fanney 
Sigurðardóttir skáld og ljósmyndar-
inn Gulli Már.

Sýningin er vettvangsferð um 
ókönnuð svæði borgarinnar og eru 
sýningarstaðirnir hundrað götugluggar 
víðsvegar um borgina, eins konar aug-
lýsingarými. Í verkunum er ljóðum 
blandað saman við ljósmyndir til þess 
að varpa ljósi á týnd innri og ytri rými 
í borginni.

„Við fórum saman í vettvangsferðir 
á staði í Reykjavík sem við annaðhvort 
áttum ekkert erindi á eða höfðum bara 
aldrei komið á. Svona gleymdir staðir í 
borginni. Við löbbuðum um, ræddum 
saman og Gulli tók myndir,“ segir Val-
gerður. „Eftir á völdum við myndir og Þær Vala og Ásta Fanney leituðu innblásturs á gleymdum stöðum í borginni ásamt ljósmyndaranum Gulla Má. Fréttablaðið/VilhelM

hér má sjá eitt af verkunum á sýningunni Skúmaskot. Mynd/GulliMÁr

365.is      Sími 1817

KLOVN
MARAÞON
Allar seríurnar af Klovn eru komnar á
Stöð 2 Maraþon. Njóttu þess að horfa á þátt
eftir þátt af fáránlegu gríni þegar þér hentar.

STÖÐ 2 MARAÞON

FYLGIR ÁSKRIFT
AÐ SKEMMTI-
PAKKANUM!

1.000 klst.
af sjónvarpsefni
á Maraþoninu.

MÁN.–FIM.
kl. 21:30 á 

Gullstöðinni

  Vettvangsferð  

við Ásta sömdum ljóð við ljósmynd-
irnar.“

„Þetta er líka ákveðin tilraun af því 
að samfélagið er með svo mikla þrá-
hyggju fyrir myndefni og ég hef svona 
svolítið verið að velta því fyrir mér í 
minni útgáfu. Spurt mig hvernig á að 
gera ljóð relevant fyrir samfélag sem 
er svona gagntekið af hinu sjónræna,“ 
segir hún og bætir við að þau hafi 
einnig velt fyrir sér samastað ljóða og 
ljóðskálda í samfélaginu og ákveðið 
að setja upp samtal á milli ljósmynda 
og ljóða.

„Flest það myndefni sem kryddar 
umhverfið er með einhvers konar aug-
lýsingaskilaboðum. Það er alltaf verið 
að hvetja okkur til þess að neyta ein-
hvers og okkur fannst spennandi að 

vera með áberandi auglýsingarými 
þar sem ekkert er til sölu. Skilaboðin 
eru samt ekki skýr þegar við sjáum 
myndina. Það er ekkert verið að mata 
mann. Það var svona tilraunin,“ segir 
Valgerður.

Þríeykið setti verkin upp víðsvegar 
um borgina og ættu glöggir vegfar-
endur að berja nokkur þeirra augum 
þegar keyrt, gengið eða hjólað er um 
borgina. „Þeir sem ferðast eitthvað um 
Reykjavík ættu að sjá að minnsta kosti 
þrjú eða fjögur af þessum ljóðum,“ segir 
Valgerður en sum ljóðanna standa í 
auglýsingaskiltum strætóskýla og því 
vel sýnileg þeim sem nýta sér þann 
ferðamáta. „Maður myndi aldrei búast 
við því að sjá ljóð í strætóskýli þannig 
að það er gaman að troða þeim þangað 
inn.“
Valgerður segir vissulega hafa tekið 
talsverðan tíma að setja sýninguna 
saman en hún verður uppi í viku í 
viðbót. „Það er gaman að vera með 
sýningu sem er út um allan bæ en ekki 
bara í einu rými. Þú þarft ekki einu 
sinni að gera þér ferð til þess að sjá 
verkin heldur slysast þú bara til að sjá 
þau,“ segir hún glöð í bragði að lokum. 
gydaloa@frettabladid.is

Sýningin Skúmaskot 
stendur saman af 100 
verkum víðsvegar 
um Reykjavík og 
ættu flestir að verða 
þeirra varir á daglegri 
ferð um borgina.

Við fórum 
Saman í Vett-

VangSferðir á Staði í 
reykjaVík Sem Við annað-
hVort áttum ekkert erindi 
á eða höfðum bara aldrei 
komið á.

um ókönnuð
borgarinnar

       
svæði
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 Skráðu þig á www.netgiro.is
 

Borgaðu með símanum á einfaldan og öruggan máta með Netgíró.
Við sendum þér reikning í netbankann og þú færð allt að 14 daga vaxtalausan greiðslufrest.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla. 

SÚPUKJÖTSTILBOÐ!
Í haustlægðunum er fátt betra en að sitja inni og njóta dýrindis 

kjötsúpu. Þú færð allt í súpuna á ótrúlegu verði í Iceland.
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Esja Gæðafæði
blandað súpukjöt*

699
kr.
kg. 

 



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan Atli Sveinsson jonatan@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

CHEVROLET AVEO
Nýskr. 08.12, ekinn 30 þús. km. 
dísil, beinskiptur.

VERÐ kr. 1.990 þús.
Rnr. 283095.

TOYOTA AURIS TERRA 
Nýskr. 06.14, ekinn 31 þús. km. 
dísil, beinskiptur. 

VERÐ kr. 2.990 þús.
Rnr. 103123.

Kletthálsi 11 -110 Reykjavík   
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

SUBARU XV 
Nýskr. 06.14, ekinn 37 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.  
Rnr. 103183.

HYUNDAI i30 WAGON CLASSIC 
Nýskr. 05.14, ekinn 64 þús km. 
bensín, beinskiptur.  

VERÐ kr. 2.380 þús.
Rnr. 143084. 

NISSAN QASHQAI SE 
Nýskr. 02.14, ekinn 86 þús km. 
dísil, beinskiptur.  

VERÐ kr. 3.570 þús.
Rnr. 143079. 

HYUNDAI i20 CLASSIC
Nýskr. 06.14, ekinn 65 þús. km. 
bensín, beinskiptur.  

VERÐ kr. 1.720 þús.
Rnr. 143082. 

HYUNDAI i30 CLASSIC 
Nýskr. 05.14, ekinn 61 þús. km.
bensín, beinskiptur.  

VERÐ kr. 2.290 þús.
Rnr. 143081. 

Glæsilegur bíll

4.290 þús.

GOTT ÚRVAL  
NOTAÐRA BÍLA

Skoðaðu úrvalið á  

bilaland.is

GOTT ÚRVAL  
NOTAÐRA BÍLA

Skoðaðu úrvalið á  

bilaland.is
ALLT AÐ 90%

FJÁRMÖGNUN

TÖKUM NOTAÐAN 
UPPÍ NOTAÐAN! 

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

Högni Egilsson legg-
ur nú land undir 
fót og heldur tón-
leika á stöðum 
sem hann hefur 
sjaldan spilað á 

áður. Högni mun ferðast einsamall, 
sem er nýlunda fyrir þennan kappa 
sem hefur gert garðinn frægan með 
Hjaltalín og GusGus. „Ég er alls ekki 
vanur því að ferðast einsamall,“ 
segir hann glaður í bragði og bætir 
við: „Ætli þetta verði ekki góð sjálf-
skoðun, að keyra svona langt einn 
síns liðs?“

Högni leggur 
af stað á á 
morgun og 
e r  f y r s t a 
s t o p p  á 
Hornafirði. 
Högni mun 
einnig leika á 
Egilsstöðum, 
Eskifirði, 
S i g l u -
firði og 
Akureyri 
á  þ e ssu 
tónleika-
ferðalagi 
sínu.

„Ég valdi 
svolítið tón-
l e i k a s t a ð i 
eftir því hvar 
er að finna 

Semur lög og rifjar  
upp gamla tíma
Högni Egilsson leggur nú land undir fót og leikur á tónleikum fyrir  
austan og norðan. Högni ferðast einn og er farinn að undirbúa ferðina.

Högni Egilsson leggur land undir fót og heldur tónleika víðsvegar um landið. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fimm lög  
sem Högni ætlar 

að hlusta á
Get It on 

Tonite Montell Jordan

Superfly 
Curtis Mayfield

lady 
D’Angelo

WalkInG on  
SunShIne 

með Katrina  
& the Waves

don’t Want to  
Be a fool

með Luther Vandross

góða flygla. Mér finnst ótrúlega 
skemmtilegt að fá tækifæri til 
að ferðast um landið og spila 
þessi lög og halda út svona pró-
grammi,“ útskýrir Högni. Eins og 
Fréttablaðið sagði frá í síðasta 
mánuði hóf Högni tónleika-

ferðalagið í Hafnarfirði, þar 
sem hann kom fram í Gamla 
bíói. Þetta er í fyrsta sinn sem 

Ætli ég muni ekki 
rÆða málin við 

ímyndaðan vin Sem ég „tek“ 
með mér í ferðlagið? ég mun 
SjálfSagt vera að rangla 
um í hauSnum á Sjálfum mér. 
minnaSt gamalla tíma, 
Syngja eitthvað Skemmti-
legt. ég gÆti líka trúað því 
að einhver lög verði til á 
ferðalaginu.

Högni heldur tónleika einn síns 
liðs og er hluti af þeirri upplifun að 
ferðast bara með sjálfum sér.

„Ætli ég muni ekki ræða málin 
við ímyndaðan vin sem ég „tek“ 
með mér í ferðlagið? Ég mun sjálf-
sagt vera að rangla um í hausnum 
á sjálfum mér. Minnast gamalla 
tíma, syngja eitthvað skemmtilegt. 
Ég gæti líka trúað því að einhver lög 
verði til á ferðalaginu.“

Fyrstu tónleikar Högna verða 
á morgun á Hornafirði en hann á 
góðar minningar þaðan. „Síðast 
þegar ég fór þangað var ég, að 
mig minnir, nítján ára gamall. Ég 
fór þá með Snorra Helgasyni vini 
mínum á Humarhátíð. Við end-
uðum í góðum gleðskap með sjó-
mönnum að syngja og glamra á 
gítar alla nóttina. Það var einstak-
lega skemmtilegt.“ 
kjartanatli@frettabladid.is
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Skósprengja
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Tíu þúsund manns hafa skrifað 
undir áskorun til Útlendinga-
stofnunar um að leyfa albanskri 

fjölskyldu að búa á Íslandi. Fjöl-
skyldan er í hópi 25 hælisleitenda sem 
fengu synjun um hæli á föstudaginn. 
Af hverju erum við svona æst yfir 
þessari einu fjölskyldu? Erum við að 
missa okkur í tilfinningakláminu?

Hælisleitendum er haldið utan 
við samfélagið á meðan þeir bíða 
eftir niðurstöðu. Við hittum þá ekki í 
búðinni, þeir eru ekki vinir barnanna 
okkar og við vitum ekki hvað þeir 
heita. Þeir eru tölur, umsóknir hjá 
stofnun, andlitslaus hópur. Og það 
sama átti að gilda um þessa fjöl-
skyldu. Hún var búin að vera á land-
inu í fjóra mánuði þegar ljósmyndari 
Fréttablaðsins rakst á fjölskylduföð-
urinn fyrir algjöra tilviljun og fékk að 
heyra sögu hans. Í kjölfarið var fjallað 
um aðstæður fjölskyldunnar í Frétta-
blaðinu og að ekki væri búið að sækja 
um lögbundna skólavist fyrir börnin. 
Viku eftir umfjöllun voru börnin þrjú 
komin í skóla, búin að hitta krakka, 
eignast daglegt líf og fjölskyldan fékk 
loksins að tilheyra samfélagi. 

Þess vegna deila börn í Laugarnes-
hverfi undirskriftasöfnun á sam-
félagsmiðlunum með orðunum: „Plís, 
skrifið undir. Ég vil ekki að vinkona 
mín verði send úr landi.“ Við vitum 
að milljón aðrir flóttamenn eru í 
lífshættu og við vitum að einhverjar 
reglur segja hitt og einhver lög segja 
þetta. En við erum að berjast fyrir 
nágranna, skólasystur og félaga. Þetta 
eru ekki lengur tölur, heldur mann-
eskjur. Þetta er ekki tilfinningaklám, 
heldur raunveruleiki.

Og nú velti ég fyrir mér af hverju 
Útlendingastofnun sótti ekki um 
skólavist fyrir börnin fyrr en eftir 
þrýsting. Tafðist það raunverulega 
vegna anna? Eða vildu þau hlífa 
okkur hinum fyrir uppnámi? Eða er 
kannski vesen að græja skólavist 
fyrir hælisleitendur og eiga á hættu 
að fá undirskriftalista í hverri 
viku?

Áttum aldrei að 
kynnast þeim

Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Bakþankar

Erlu Bjargar  
Gunnarsdóttur
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